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สาส์นจากบริษัทจัดการ
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอนำส่งรายงานประจำปี 
2556-2557 สำหรับการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัท ประจำงวดระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
โดยในรายงานประจำปีฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทุนของกองทุน รายงานผล  
การดำเนินการและรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั้งงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบ  
โดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีประจำปี  
ที่ผ่านมา  
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์
แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ภายใต้ชื่อ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ โดยกองทุน  
ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2554 ตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น “กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2554 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับจดทะเบียน
เพิ่มเงินทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์
แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทจัดการจึงได้ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน 
“โครงการดับบลิวเอชเอ” ซึ่งได้แก่ โครงการคลังสินค้า DKSH Consumer และ DKSH 3M, 
โครงการคลังสินค้า DKSH บางปะอิน และโครงการโรงงาน Ducati และได้แจ้งเปลี่ยนชื่อกองทุน
รวมจากเดิม “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์” 
เป็น “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์
แวร์เฮ้าส์ฟันด์” นับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา อีกทั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนครั้งที่ 2 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ 
ฟันด์ ซึ่งบริษัทจัดการได้ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน ได้แก่ โครงการคลังสินค้า Healthcare และ
โครงการ Kao 3 ต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19), โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2, 
โครงการ Ducati Phase 2, โครงการ 3M Phase 2, โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(พานทอง ชลบุรี) และ ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

 ทั้งนี้ การดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทในปี 2556-2557 สิ้นสุดวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เท่ากับ 
9,798,295,973 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.4341 บาท โดยในรอบ  
การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองทุน  
มีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 685,339,342 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 98,168,791 บาท 
ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น 587,170,551.43 บาท และมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
ในรอบการดำเนินงานนี้จำนวน 666,778,305 บาท โดยกองทุนได้จ่ายเงินปันผลสำหรับ  
ผลประกอบการในรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2556-2557 นี้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวม  
4 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 0.6985 บาทต่อหน่วย  
 สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้
บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมทั้งรักษามาตรฐานในการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
WHAPremiumfactoryandWarehouseFreeholdandLeaseholdPropertyFund
(WHAPF)
 
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ  
จำนวนเงินลงทุนโครงการ 9,307,828,000 บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่น

แปดพันบาท)  
จำนวนหน่วยลงทุน 939,060,000 หน่วย (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านหกหมื่นหน่วย)  
ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็นเอ  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 เลขที่ 677 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
 โทรศัพท์ 0-2710-1219 โทรสาร 0-2380-1753  
วัตถุประสงค ์ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ ได้จากการระดม

เงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนได้
ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย 
หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง  
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือ  
การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

การลงทุนครั้งแรก
 กองทุนลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ (Freehold) ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประเภท
คลังสินค้าและโรงงาน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ในธุรกิจคลังสินค้า/โรงงาน ดังนี้  
1. โครงการอาคารคลังสินค้า Kao1 และ Kao2 ประกอบด้วยที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท

คลังสินค้า จำนวน 2 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 
111 และ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

2. อาคารโรงงาน Primus ประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงงาน จำนวน 1 หลัง 
และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล
มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 
การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่1
 กองทุนรวมเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า และ/หรือ
อาคารโรงงาน รวมทั้งรับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน และ/หรือเช่าช่วงที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์  
ในอาคารคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนที่ดิน รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้าและ/หรืออาคารโรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ พื้นที่คลังสินค้ารวม  
ตามสัญญาเช่าของผู้เช่าประมาณ 107,277.44 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 123 ไร่ 3 งาน 
86.7 ตารางวา ประกอบด้วย  
(1) สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH Consumer (“โครงการ

DKSH Consumer”) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 
จังหวัดสมุทรปราการ  

(2) สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH 3M (“โครงการ
DKSH 3M”) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 จังหวัด
สมุทรปราการ  

(3) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH บางปะอิน (“โครงการ
DKSHบางปะอิน”) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(4) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานโครงการ Ducati (“โครงการ Ducati”) 
ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
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การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที ่2 
 กองทุนรวมเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า  
รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า จำนวนทั้งสิ้น  
2 โครงการ พื้นที่คลังสินค้ารวมตามสัญญาเช่าของผู้เช่า ประมาณ 69,529.28 ตารางเมตร บน
ที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 63 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ประกอบด้วย  
(1) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าโครงการ Healthcare ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล

บางโฉลง อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ (“โครงการHealthcare”)  
(2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า โครงการ Kao3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล  

ดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (“โครงการKao3”)  
 โดยมีรายละเอียดของที่ดิน อาคารคลังสินค้าและส่วนควบ ปรากฎตาม “รายละเอียด  
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์” 

 
 
การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่3
 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน กรรมสิทธิ์  
ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า โรงงานและสำนักงานที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น และรวมถึง
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบ  
ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้า โรงงาน และสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ พื้นที่รวมตามสัญญาเช่าของ  
ผู้เช่า ณ ปัจจุบัน 173,366.79 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 175 ไร่ 1 งาน 50.7 
ตารางวา ประกอบด้วย  
(1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและโรงงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) (“โครงการ WHA Mega Logistics
Center(ถนนบางนา-ตราดก.ม.19)”)  

(2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและโรงงานโครงการ DSG Phase 1 
และ Phase 2 (“โครงการDSGPhase1และPhase2”)  

(3) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน ในโครงการ Ducati Phase 2 (“โครงการ
DucatiPhase2”) 
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(4) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวมถึงอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ 3M Phase 2 
(“โครงการ3MPhase2”)  

(5) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พานทอง ชลบุรี) (“โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง
ชลบุรี)”) และ  

(6) กรรมสิทธิ์ ในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตั้งในอาคารศูนย์กระจายสินค้า ในโครงการ 
Healthcare (“ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare”) เพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการ Healthcare ซึ่งกองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้มีความพร้อมที่จะใช้หาผล
ประโยชน์   

 ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) รวมกันเรียกว่า โครงการ
ดับบลิวเอชเอ 3 (“โครงการดับบลิวเอชเอ3”) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง  
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำป ี
  ทั้งนี้ กำไรสุทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิที่ ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินของกองทุนรวม  
2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก

กำไรสะสมได ้
  ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น  
 บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วัน  
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้มีประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว และ  
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามวันที่ ได้แจ้งไว้ โดยกรณีที่บริษัทจัดการ  
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากบริษัทไม่สามารถ  
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ ได้ประกาศกำหนดอันเนื่องมาจาก  
ความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่  
ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วย 
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เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชี  
มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและ  
ให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชีสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการ
จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
 
รายงานสภาวะของธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าและแนวโน้มธุรกิจ
 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ายังคงได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากความไม่สงบทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการไร้ซึ่ง  
ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2557 ทำให้ตลอดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีการอนุมัติ
โครงการลงทุนขนาด 200 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบกับการลดลงของยอดขายรถยนต์ภายใน
ประเทศกว่า 40.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้อุปสงค์ของคลังสินค้าและโรงงานเกิด  
การชะลอตัว  
 สำหรับครึ่งปีหลังคาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าจะมีการปรับตัวดี
ขึ้นหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มเข้าสู่ความสงบ และสภาวะทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบาย
เศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเริ่มทยอยอนุมัติ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการเช่าคลัง
สินค้าและโรงงานเกิดการขยายตัวตามลำดับ ประกอบกับกระบวนการในการอนุมัติ Environmental 
Impact Assessment (EIA) มีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยลง อันจะทำให้อุปทานของโรงงาน
และคลังสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย โดยภาพรวมแล้วครึ่งปีหลังนี้ทั้ งอุปสงค์และอุปทานน่าจะมี  
การเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่ดีขึ้น  
 การเติบโตของธุรกิจนี้ ในประเทศไทยน่าจะเป็นการเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจของ  
แถบประเทศอาเซียนเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน แต่ประเทศไทยยังคงมีจุดเด่นในการลงทุนทางด้านความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
และการขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าคุณภาพสูง และความสมเหตุสมผลของกฎเกณฑ์
ขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย 
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•ธุรกิจโรงงานให้เช่า

อุปทานของโรงงานให้เช่า
 โรงงานให้เช่า หมายถึงโรงงานที่ ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะให้เช่า ซึ่งรวมถึง
โรงงานที่ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้ว และโรงงานที่ยังว่างอยู่โดยไม่มีผู้เช่า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรงงานที่ได้มีการ
ขายกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เช่าแล้ว 

 
 

อุปทานของโรงงานให้เช่าปี2549-ไตรมาสที่2ปี2557 
  จำนวน พื้นที่รวม จำนวน พื้นที่ให้เช่า จำนวน พื้นที่ให้ %เปลี่ยนแปลง
 ปี โรงงาน ต้นปี โรงงานให้ ใหม่ในปี โรงงานให้ เช่าสะสม
  ต้นปี (ตร.ม.) เช่าใหม่ในปี (ตร.ม.) เช่าสะสม (ตร.ม.) ไตรมาส ปี
  
2549 408 901,064 71 76,783 479 977,847 n/a 20.6% 
2550 479 977,847 35 12,104 514 989,951 n/a 1.2% 
2551 496 989,951 66 157,624 562 1,147,575 n/a 15.9% 
2552 562 1,147,575 650 96,849 650 1,244,424 n/a 8.4% 
2553 650 1,244,424 17 79,015 667 1,323,439 n/a 6.3% 
2554 667 1,323,439 40 132,383 707 1,455,822 n/a 10.0% 
2555 707 1,455,822 194 305,633 901 1,761,455 n/a 21.0% 
2556 901 1,761,455 80 272,843 981 2,034,298 n/a 15.5% 
Q1 2557 951 2,015,738 30 24,955 981 2,040,693 0.3% 13.6% 
Q2 2557 981* 2,040,693 19 82,878 987 2,123,571 4.1% 9.7%  

Note : Some RBFs have been sold which decreased the opening stock. 
 *Amata Summit’s number of units has been revised 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จำนวนอุปทานของโรงงานให้เช่าเพิ่มขึ้น 22.3% จากปีก่อนหน้า 
หรือเพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาสที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท TICON รวมถึงกองทุนรวม TFUND และ 
TGROWTH ยังคงเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งของพื้นที่ โรงงานให้เช่ามากที่สุดโดยครอบครองพื้นที่ 45.2% 
ของพื้นที่โรงงานให้เช่าทั้งหมด 
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อุปทานของโรงงานให้เช่า 
จำแนกตามเจ้าของ/ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ณไตรมาสที่2ปี2557 
 เจ้าของ/ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวนโรงงาน พื้นที่รวม ร้อยละของ
  ให้เช่า (ตร.ม.) พื้นที่ทั้งหมด 
TICON 123 349,755 16.5 
TFUND +TGROWTH 277 685,125 32.3 
Hemaraj 285 523,359 24.6 
Pinthong 107 177,800 8.4 
Amata 92 193,068 9.1 
WHA + WHAPF 5 72,282 3.4 
Others 98 122,182 5.7  
รวม 987 2,123,571 100.0%  

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

 

ส่วนแบ่งของพื้นที่โรงงานให้เช่า
จำแนกตามเจ้าของ/ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ณไตรมาสที่2ปี2557

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 

WHA, 1.80% TISCOM, 0.40% 
MFC, 3.30% 

TIF1, 2.10% 

AMATA, 9.10% 

PINTHONG, 8.40% 

HEMARAJ, 24.60% 

TGROWTH, 5.70% 

TFUND, 26.60% 

TICON, 16.50% 

WHAPE, 1.60% 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

อุปทานในอนาคตของโรงงานให้เช่า
 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 มีโรงงานให้เช่าที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 
180,704 ตารางเมตร โดยมี โครงการที่ ใหญ่ที่สุดสามรายแรกแยกตามกลุ่มบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ 1. กลุ่มบริษัท TICON ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงงานกว่า  
36 แห่ง รวมพื้นที่ 80,650 ตารางเมตร 2. กลุ่ม TIP Holding อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน  
8 แห่ง รวมพื้นที่ 50,686 ตารางเมตร และ 3. กลุ่มอมตะนครที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
รวม 21,076 ตารางเมตร ซึ่งโดยปกติแล้วการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 6-8 เดือนขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ สภาพอากาศ และความต้องการทางวิศวกรรม  
ของลูกค้า 

 

อุปสงค์-อัตราการเช่า
อัตราการเช่าของโรงงานให้เช่าจำแนกตามเจ้าของ/ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ณไตรมาสที่2ปี2557 
 เจ้าของ/ผู้พัฒนา จำนวน พื้นที่รวม จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า อัตราการเช่า
 อสังหาริมทรัพย์ โรงงานให้เช่า (ตร.ม.) ที่เช่าได้ (ตร.ม.)  
TICON 123 349,755 81 226,580 64.8% 
TFUND +TGROWTH 277 685,125 225 550,713 80.4% 
Hemaraj 285 523,359 162 305,837 58.4% 
Pinthong 107 177,800 105 173,600 97.6% 
Amata 92 193,068 n/a 187,920 97.3% 
WHA + WHAPF 5 72,282 5 37,677 100.0% 
Others 98 122,182 57 105,594 86.4%  
รวม 987 2,123,571 635* 1,587,921 74.8%  

หมายเหตุ : จำนวนโรงงานที่มีผู้เช่าทั้งหมด ไม่นับรวมโครงการอมตะซัมมิท 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services  
 ซีบี ริชาร์ด เอลลิส รายงานว่าอัตราการเช่าของโรงงานให้เช่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 
เท่ากับ 74.8% ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีอัตราการเช่า 76.0% จากการให้เช่าพื้นที่ได้แล้ว
ทั้งหมด 1,587,921 ตารางเมตร จากพื้นที่พร้อมให้เช่ารวมทั้งหมด 2,123,571ตารางเมตร 



11

•ธุรกิจคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า
 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ศูนย์กระจายสินค้ามีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,091,870 
ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 17.8% ทั้งนี้ในไตรมาสดังกล่าว กลุ่ม TPARK และ  
กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในเครือมีสัดส่วนการตลาดของศูนย์กระจายสินค้าที่มากที่สุด คือ 
39% หรือ 825,351 ตารางเมตร ตามมาด้วย WHA และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ WHAPF  
ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 36% หรือ 747,764 ตารางเมตร 

 

 
 

อัตราค่าเช่า
 โรงงานให้เช่าโดยทั่วไปมักจะมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 3 ปี โดยมีเงินมัดจำล่วงหน้า  
3-6 เดือน และผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าภาษี โรงเรือน ประกันภัย  
ค่าบริหารจัดการและสาธารณูปโภค เป็นต้น 
 
อัตราค่าเช่าของโรงงานให้เช่า
จำแนกตามเจ้าของ/ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ไตรมาสที่1และ2ปี2557 
 เจ้าของ/ผู้พัฒนา อัตราค่าเช่าQ12557 อัตราค่าเช่าQ22557
 อสังหาริมทรัพย์ (บาท/ตร.ม./เดือน) (บาท/ตร.ม./เดือน) 

TICON/TFUND 170-230 170-250 
Amata 230 230 
Hemaraj 180-205 185-210 
Pinthong 160-200 130-200 
TFD 230 120-230  

ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

ส่วนแบ่งของพื้นที่ธุรกิจคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าณไตรมาสที่2ปี2556

 

TGROWTH, 9% 

TFUND, 1% 

HEMARAJ, 8% 

BANGKOK FREE 
TRADE ZONE 6% 

WYNCOAST, 2% 

WHA GRUOUP, 
36% 

TLOGIS  
11% 

TPARK 27% 

อุปทานในอนาคตของธุรกิจคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า
 ปัจจุบันมีพื้นที่อย่างน้อย 234,472 ตารางเมตร ของธุรกิจคลังสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้า  
ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยที่ WHA และ TPARK มีพื้นที่ โรงงานที่กำลังก่อสร้างประมาณ 
38,014 ตารางเมตร และ193,248 ตารางเมตร ตามลำดับ  
 ทั้งนี้บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ประมาณการว่า โดยทั่วไปการก่อสร้าง
คลังสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจะพร้อมให้เช่าในปี 2558 
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อุปทานในอนาคตของธุรกิจคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ณไตรมาสที่2ปี2557

TPARK and related 
proprerty funds 

59% 

WHA and related 
proprerty funds 

41% 

Hemaraj 0% 
 

 
 

อุปสงค์ของธุรกิจคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า
 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ามีอัตราการเช่ารวม 79% 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 76% โดยTPARK มีอัตราการเช่า 57% ในขณะที่ TLOGIS  
มีอัตราการเช่า 94% ส่วน WHA Group มีอัตราการเช่า 96% ในขณะที่เหมราชมีอัตราการเช่า
เพียง 40%  
อัตราค่าเช่าของธุรกิจคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า
จำแนกตามเจ้าของ/ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ไตรมาสที่1และ2ปี2557 
 เจ้าของ/ผู้พัฒนา อัตราค่าเช่าQ12557 อัตราค่าเช่าQ22557
 อสังหาริมทรัพย์ (บาท/ตร.ม./เดือน) (บาท/ตร.ม./เดือน) 
TICON/TFUND/TLOGIS/TGROWTH 140-180 145-190 
WHA Group/WHAPF 160-170 160-170 
Hemaraj 165-175 155-175 
Wyncoast 165-175 180-220 
Bangkok Free Trade Zone 160-180 160-180 

 
ที่มา : CBRE Research & Consulting Services 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
 อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ซึ่งได้แก่ อาคารคลังสินค้าโครงการ Kao 1, Kao 2 และ  
Kao3, อาคารโรงงานโครงการ Primus, อาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH Consumer, อาคาร
คลังสินค้าโครงการ DKSH 3M1 และ 3M2, อาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH บางปะอิน, 
อาคารคลังสินค้าโครงการ Healthcare,อาคารโรงงานโครงการ Ducati 1 และ Ducati 2, 
โครงการ DSG 1 และ DSG 2, โครงการ WHA Mega Logistics Center และ โครงการ WHA 
Mega Logistics Bangna,ยังคงมีอัตราการเช่าที่ 100% โดยอาคารคลังสินค้าโครงการ Kao 1  
ซึ่งมีผู้เช่าได้แก่ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่ในส่วนของ
อาคารคลังสินค้า จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 , อาคารคลังสินค้าโครงการ Kao 2 ซึ่งมีผู้เช่า
ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่  
ในส่วนของอาคารคลังสินค้า จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558, อาคารคลังสินค้าโครงการ Kao 3 ซึ่ง
มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่ ในส่วน  
ของอาคารคลังสินค้า จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559, อาคารโรงงานโครงการ Primus ของกองทุน 
ซึ่งมีผู้เช่าได้แก่ บริษัท ไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ จำกัด ผู้เช่ามีสัญญาเช่าพื้นที่  
กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573, อาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH Consumer, 3M1, 
3M2, DKSH บางปะอิน, HEC 1&2 และ HEC 3 ผู้เช่าได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จำกัด ผู้เช่ามีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564, วันที่ 26 ตุลาคม 2561, 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561, วันที่ 28 ธันวาคม 2560, วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ วันที่  
31 มีนาคม 2561 ตามลำดับ, สำหรับอาคารคลังสินค้า HEC 2 มีผู้เช่าอีกหนึ่งรายได้แก่  
บริษัท คราวน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ผู้เช่ายังคงมีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2557, อาคารโรงงานโครงการ Ducati 1 และ Ducati 2 ผู้เช่าได้แก่ บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 
31 มกราคม 2567, อาคารคลังสินค้าโครงการ DSG 1 และ DSG 2 ซึ่งมีผู้เช่าได้แก่ บริษัท ดีเอสจี 
(ประเทศไทย) จำกัด ผู้เช่ามีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31สิงหาคม 2565 และ วันที่ 
26 ตุลาคม 2566, สำหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center มีอาคารคลังสินค้าทั้งหมด  
4 อาคาร ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้า A และ B มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอน
ซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เช่ามีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2558 ทั้ง 2 อาคาร, อาคารคลังสินค้า C มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จำกัด ผู้เช่ามีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ อาคารคลังสินค้า 
D มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท อัสสุโตะ โกลบอล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เช่ามีสัญญาเช่าพื้นที่  
กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) มีอาคารคลังสินค้าทั้งหมด 12 อาคาร ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้า 
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A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L และ N มีรายละเอียดผู้เช่าในแต่ละอาคารดังนี้ อาคาร A มีผู้เช่า
ได้แก่ บริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2565, อาคาร B, G, H และ K มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด สำหรับ
อาคาร B มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 และส่วนอาคาร  
G,H และ K มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561, อาคาร D มีผู้เช่าได้แก่ 
บริษัทลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565, 
อาคาร E, F และ J มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่  
กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560, อาคาร I มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล 
จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558, อาคาร L มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท 
เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ อาคาร N มีผู้เช่าได้แก่ บริษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 
จำกัด มีสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนอยู่จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
 สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 685.34 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่า
และบริการ จำนวน 671.89 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ย จำนวน 12.41 ล้านบาท และรายได้อื่น
อีกจำนวน 1.04 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 98.17 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 47.75 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นอีกจำนวน 50.42 ล้านบาท ส่งผลให้
ในรอบการดำเนินงาน 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 กองทุนมีรายได้จากการลงทุน
สุทธิคิดเป็นจำนวน 587.17 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 79.61 ล้านบาท ณ สิ้นงวด กองทุนจึงมีสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดำเนินงานทั้งสิ้น 666.78 ล้านบาท  
 ในส่วนของเงินปันผลจากผลประกอบการในรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2556-2557 คณะ
กรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน ได้มีมติจ่ายเงินปันผลแล้ว ดังนี้  

- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 ในอัตราหน่วยละ 0.1820 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 ตุลาคม 2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  

- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 ในอัตราหน่วยละ 0.1680 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  

- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 ในอัตราหน่วยละ 0.1615 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 เมษายน 2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557  

- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 ในอัตราหน่วยละ 0.1870 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557  
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

 ทำให้ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2556-2557 นี้ กองทุนรวมได้ประกาศจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ลงทุนไปทั้งสิ้นในอัตรา 0.6985 บาทต่อหน่วย หรือเป็นเงินจำนวน 580.61 ล้านบาท  
 ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีนี้ กองทุนได้ปรับวิธีการบันทึกรายได้ค่าเช่าของกองทุนใหม่ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า ข้อ 49 ที่ระบุว่า “ผู้ ให้เช่าต้องรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า
ดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่
เป็นระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ที่ให้เช่า” ดังนั้น รายได้
จากสัญญาเช่าดำเนินงานที่กองทุนต้องรับรู้ในงบกำไรขาดทุน จึงอาจมากหรือน้อยกว่ารายได้จริง
ตามสัญญาเช่าที่กองทุนได้รับในแต่ละปี ซึ่งสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าจริงตามสัญญาเช่าน้อยกว่ารายได้จากสัญญา
เช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี กล่าวคือ กองทุนบันทึกรับรู้รายได้ค่าเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชีใหม่ จำนวน 402.95 ล้านบาท ในขณะที่กองทุนมีรายได้ค่าเช่าจริงตามสัญญา
เช่าเพียง 370.23 ล้านบาท 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม

แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
ณ31กรกฎาคม2557

 
 ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  9,982,971,038.00  101.88  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  110,171,946.13  1.12  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  746,034,774.00  7.61  
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน  110,859,404.00  1.13  
ลูกหนี้อื่น  89,575,962.87  0.92  
รวมทรัพย์สิน 11,039,613,125.00 112.66
หนี้สิน (1,241,317,152.00) (12.66)   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,798,295,973.00 100.00

สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
ณ31กรกฎาคม2557 

มูลค่าทรัพย์สิน  11,039,613,125.00  บาท  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  9,798,295,973.00  บาท  
จำนวนหน่วย 939,060,000 บาท  
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 10.4341 บาท  
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์(WHAPF)
 ในการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ กองทุนได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
อาคารคลังสินค้า 2 อาคาร และอาคารโรงงาน 1 อาคาร รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบ
ของที่ดิน โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ดังนี้  
•อาคารคลังสินค้าโครงการKao1และKao2 
  อาคารคลังสินค้าโครงการKao1และKao2 
ประเภทการใช้งาน คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารคลังสินค้า 1 เป็น คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น 1 อาคาร 
  - อาคารคลังสินค้า 2 เป็น คลังสินค้าพร้อมสำนักงานชั้นเดียว 1 อาคาร  
ที่ตั้ง เลขที่ 111 และ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี  
  จังหวัดชลบุร ี 
โฉนดที่ดินเลขที ่ 5914, 119813, 147436 และ 147437  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 30-1-01 ไร่  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบอื่นๆ 
กองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 25,488 ตารางเมตร แบ่งเป็น อาคารคลังสินค้า 1 เท่ากับ 16,900 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน และ อาคารคลังสินค้า 2 เท่ากับ 8,588 ตารางเมตร  
ราคาประเมินล่าสุด 762,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 57,926,640.00 บาท 
1ส.ค.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เช่า ที่ดิน อาคาร  
  คลังสินค้า Kao1 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้าอุปโภค  
  บริโภค โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ บริษัท  
  มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เช่าที่ดิน   
  อาคารคลังสินค้า Kao2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า  
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ภายในบ้าน การพาณิชย์ และ  
  การอุตสาหกรรม ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเพื่อกระจายสินค้าและจำหน่ายไปยัง  
  ภูมิภาคอื่นๆ โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่า วันที่ 31 มีนาคม 2558 
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•อาคารโรงงานโครงการPrimus 
  อาคารโรงงานโครงการPrimus 
ประเภทการใช้งาน โรงงานพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารโรงงาน จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน  
   1 อาคาร  
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 3164  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 29-3-91.2 ไร่  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบอื่นๆ 
กองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 14,320.80 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน  
ราคาประเมินล่าสุด 706,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 55,415,369.33 บาท 
1ส.ค.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า บริษัท ไพรมัส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ จำกัด เป็นผู้เช่าที่ดิน อาคาร  
  โรงงาน Primus พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นโรงงานสำหรับผลิต  
  ชิ้นส่วนและประกอบ อากาศยาน รวมถึงการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใน  
  การบริหารจัดการ โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 ธันวาคม 2573  

 และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ใน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า และ/หรืออาคารโรงงาน รวมทั้งรับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน 
และ/หรือเช่าช่วงที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว รวมถึง
ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและ/หรืออาคารโรงงาน 
จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี ้
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•โครงการคลังสินค้าDKSHConusmer 
  โครงการคลังสินค้าDKSHConusmer 
ประเภทการใช้งาน คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 
  - ที่พัก โรงอาหารและป้อมยาม จำนวน 2 หลัง 
  - งานระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารคลังสินค้าและ/หรือ  
   สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน  
ที่ตั้ง ถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  
  อำเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ  
โฉนดที่ดินเลขที ่ โฉนดเลขที่ 2813, 33043, 9025, 9026, 36752, 36753, 36754, 33044,   
  33045 และ 33046  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 82 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของ (ก) กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้า
กองทุนรวม  โครงการ DKSH Consumer (และเป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าโครงการ   
   DKSH 3M) รวม 10 โฉนด มีเนื้อที่ดินรวมประมาณ 82 ไร่ 3 งาน 13   
   ตารางวา โดยมีรายละเอียดการลงทุนในที่ดิน ดังนี้  
   • ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินจาก  
    บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ตามสัญญาแบ่งเช่าที่ดิน  
    บางส่วนของโฉนดเลขที่ 2813 และ 33043 จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 32   
    ตารางวา จากพื้นที่ดินทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ระหว่าง  
    บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด กับนายนิกร คุปรัตน์ โดยมี  
    วันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 9 มกราคม 2579 
   • ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท   
    ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ตามสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่   
    33045 และ 33046 จำนวน 30 ไร่ 13 ตารางวา ระหว่างบริษัท  
    ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด กับนายปัญจะ คุปรัตน์ โดยมีวัน  
    สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 8 ธันวาคม 2578 
   • ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท   
    ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ตามสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่   
    33044 จำนวน 30 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ   
    อะไลแอนซ์ จำกัด กับนายบุญเกียรติ คุปรัตน์ โดยมีวันสิ้นสุดสัญญา  
    เช่าวันที่ 8 ธันวาคม 2578 
   • ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนตามสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนของ  
    โฉนดเลขที่ 9025 9026 36752 36753 และ 36754 จำนวน 5 ไร่   
    จากพื้นที่ดินทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา ระหว่างนายแขก นิ่มนวล   
    กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด โดยเข้าทำสัญญาเช่าช่วง   
    ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็น  
    ผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 23 มกราคม 2579 
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  โครงการคลังสินค้าDKSHConusmer 
  (ข) กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH   
   Consumer พร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์  
   ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง และที่พัก โรงอาหารและป้อมยาม จำนวน 2 หลัง   
   ขนาดพื้นที่เช่ารวมประมาณ 52,913.25 ตารางเมตร รวมถึงรับโอน  
   กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์   
   งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้  
   ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าของโครงการ DKSH Consumer  
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 52,913.25 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน  
รายได้สำหรับระยะเวลา 92,557,973.43 บาท 
1 ส.ค.56- 31 ก.ค. 57  
ผู้เช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด”)   
  ในฐานะผู้เช่าช่วงที่ดิน และเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ   
  เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน และเช่าอาคารคลัง  
  เก็บสินค้า ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่   
  31 ธันวาคม 2564  
ภาระผูกพัน 1. กองทุนรวมตกลงให้บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สามารถ  
   ดำเนินการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อขยายพื้นที่  
   คลังสินค้าเพิ่มเติมในบริเวณที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวม ทั้งนี้   
   อาคารที่ก่อสร้างเพิ่มเติมนั้นจะไม่ถือเป็นส่วนควบของที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สิน  
   ของกองทุนรวม 
  2. พื้นที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 2813 (ภารยทรัพย์) ที่กองทุนรวมลงทุน   
   ได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจำนวน 13 โฉนด (สามยทรัพย์)   
   ดังนี้ จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นทางเดินและทางรถยนต์ให้กับ  
   ที่ดินโฉนดที่ 3322 66236 66237 และ 66238 และจดทะเบียนเป็น  
   ภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา   
   โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้กับที่ดินโฉนดเลขที่ 66232 66233   
   66234 66235 33041 33042 33044 33045 และ 33046 
  3. เมื่อระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับเจ้าของที่ดิน   
   และ/หรือสัญญาเช่าช่วงระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ   
   อะไลแอนซ์ จำกัด สิ้นสุดลง เจ้าของที่ดินอาจตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์ใน  
   อาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวได้ หรือให้กองทุนรวมดำเนิน  
   การรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการส่งมอบที่ดินที่  
   เช่าคืนให้แก่เจ้าของที่ดิน 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•โครงการคลังสินค้าDKSH3M 
  โครงการคลังสินค้าDKSH3M 
ประเภทการใช้งาน คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารคลังสินค้าชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารเก็บวัตถุอันตรายชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารสำนักงานสองชั้น จำนวน 1 หลัง 
  - งานระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารคลังสินค้าและ/หรือ  
   สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน  
ที่ตั้ง ถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  
  อำเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ  
โฉนดที่ดินเลขที ่ โฉนดเลขที่ 33043 และ 33044 
  หมายเหตุ:
  (1) พื้นที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 33044 เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าและ  
   สำนักงานของโครงการ DKSH 3M 
  (2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 33043 ใช้ประโยชน์เป็นถนนทางเข้าออกของคลังสินค้า  
   โครงการ DKSH 3M  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 1 งาน 68 ตารางวา 
  หมายเหตุ: พื้นที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ดินตามโฉนดเลขที่ 33043 ที่กองทุนรวม  
  เข้าลงทุนเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก สำหรับพื้นที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่   
  33044 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าและสำนักงานของโครงการ DKSH   
  3M นั้น ได้คำนวณรวมในพื้นที่ดินของโครงการ DKSH Consumer แล้ว  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ (ก) กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินที่ เป็นถนนทางเข้าออกอาคาร  
ของกองทุนรวม  คลังสินค้าโครงการ DKSH 3M เนื้อที่ดินประมาณ 1 งาน 68 ตาราง โดย  
   การรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด  
   ตามสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 33043 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
   อะไลแอนซ์ จำกัด กับนายนิกร คุปรัตน์ โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่  
   9 มกราคม 2579 
  (ข) กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าชั้นเดียวโครงการ DKSH   
   3M จำนวน 1 หลัง อาคารเก็บวัตถุอันตรายชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง และ  
   อาคารสำนักงานสองชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดพื้นที่เช่ารวมประมาณ   
   10,914.19 ตารางเมตร รวมถึงรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็น  
   ส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่  
   เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร  
   คลังสินค้าของโครงการ DKSH 3M  
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 10,914.19 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
รายได้สำหรับระยะเวลา 20,467,441.23 บาท 
1ส.ค.56-31ก.ค.57
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  โครงการคลังสินค้าDKSH3M 
ผู้เช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด”)   
  ในฐานะผู้เช่าอาคารคลังเก็บสินค้าและอาคารสำนักงาน รวมจำนวน 3 หลัง   
  พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า ตามสัญญาเช่าอาคาร  
  โรงเรือน ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2552 โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 26   
  ตุลาคม 2561  
ภาระผูกพัน 1. กองทุนรวมตกลงให้บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สามารถ  
   ดำเนินการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อขยายพื้นที่  
   คลังสินค้าเพิ่มเติมในบริเวณที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวม ทั้งนี้   
   อาคารที่ก่อสร้างเพิ่มเติมนั้นจะไม่ถือเป็นส่วนควบของที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สิน  
   ของกองทุนรวม 
  2. พื้นที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 2813 (ภารยทรัพย์) ที่กองทุนรวมลงทุน   
   ได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจำนวน 13 โฉนด (สามยทรัพย์)   
   ดังนี้ จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นทางเดินและทางรถยนต์ให้กับ  
   ที่ดินโฉนดที่ 3322 66236 66237 และ 66238 และจดทะเบียนเป็นภาระ  
   จำยอมเพื่อใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา   
   โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้กับที่ดินโฉนดเลขที่ 66232 66233   
   66234 66235 33041 33042 33044 33045 และ 33046 
  3. เมื่อระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 33043 ซึ่งกองทุนรวม  
   เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เป็นถนนทางเข้าออกอาคารคลังสินค้าโครงการ   
   DKSH 3M สิ้นสุดลง เจ้าของที่ดินตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  
   ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว(ถ้ามี)  
ราคาประเมินของอาคารคลังสินค้าโครงการDKSHConsumerและโครงการDKSH3M 
ราคาประเมินล่าสุด 974,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเมื่อครบอายุสัญญาเช่า
 ผู้ประเมินราคาอิสระ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของ
โครงการ DKSH Consumer และ DKSH 3M เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ดิน โดยคิดเป็นมูลค่า ณ 
ปัจจุบัน ดังนี ้  
ผู้ประเมินราคา  ประมาณการค่าใช้จ่ายใน ประมาณการมูลค่าซากจาก
  การรื้อถอนณปัจจุบัน การรื้อถอนณปัจจุบัน
  (บาท) (บาท) 
บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด 23,118,000 24,000,000  

หมายเหตุ ประเมิน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•โครงการคลังสินค้าDKSHบางปะอิน 
  โครงการคลังสินค้าDKSHบางปะอิน 
ประเภทการใช้งาน คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารที่พักพนักงานขับรถ จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง 
  - งานระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารคลังสินค้าและ/หรือ  
   สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน  
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง)  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โฉนดที่ดินเลขที ่ โฉนดเลขที่ 35483, 35484 และ 35485  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 30 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบอื่นๆ 
ของกองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 36,000 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 642,600,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 44,184,000.00 บาท 
1ส.ค.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เช่าที่ดิน อาคารคลังเก็บ  
  สินค้าพร้อมสำนักงาน อาคารที่พักพนักงานขับรถ และอาคารเก็บวัสดุและ  
  อุปกรณ์ รวมจำนวน 3 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า  
  ตามสัญญาเช่าอาคารโรงเรือน ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยมีวัน  
  สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
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•โครงการโรงงานDucati 
  โครงการโรงงานDucati 
ประเภทการใช้งาน อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารโรงงานพร้อมสำนักงานสองชั้น จำนวน 1 หลัง 
  - ป้อมยาม จำนวน 1 หลัง 
  - งานระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารโรงงานและ/หรือ  
   สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน  
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ตำบลมาบยางพร  
  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
โฉนดที่ดินเลขที ่ โฉนดเลขที่ 22336 และ 23081  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 10 ไร่ 52.7 ตารางวา  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบอื่นๆ 
ของกองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 7,450 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 276,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 18,899,160.00 บาท 
1ส.ค.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เช่าที่ดิน อาคารโรงงาน  
  พร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นโรงงาน  
  ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน  
  ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 มิถุนายน  
  2564  

 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ใน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า และรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนที่ดิน
ดังกล่าว รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์
สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้าและ/
หรืออาคารโรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•โครงการคลังสินค้าHealthcare 
  โครงการคลังสินค้าHealthcare 
ประเภทการใช้งาน อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารคลังสินค้า จำนวน 2 หลัง 
  - อาคารโรงอาหารจำนวน 1 หลัง 
  - อาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 หลัง* 
  - ป้อมยาม จำนวน 1 หลัง 
  - ที่จอดรถยนต์ 
  - งานระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารคลังสินค้าและ/หรือ  
   สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
   * หมายเหตุ * ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารระบุให้ ใช้อาคารดังกล่าวเพื่อเป็น  
   ที่พักพนักงานขับรถยนต์ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในอาคาร  
   ดังกล่าวเป้นที่วางสินค้า  
ที่ตั้ง ถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 ตำบลบางโฉลง 
  อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ  
โฉนดที่ดินเลขที ่ โฉนดเลขที่ 813 23070 29158 29325 และ 31292  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) 47 ไร่ 66 ตารางวา  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบอื่นๆ 
ของกองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 52,706.84 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 1,687,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 104,647,653.06 บาท 
1สค.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า อาคารคลังสินค้าหลังที่ 1 (“โครงการ Healthcare Phase 1”) 
  1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด”)   
   ในฐานะผู้เช่าที่ดินและอาคารคลังเก็บสินค้าโครงการ Healthcare Phase   
   1 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า ตามสัญญาเช่าที่ดิน  
   อาคารคลังเก็บสินค้า ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยมีวันสิ้นสุด  
   สัญญาเช่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
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  โครงการคลังสินค้าHealthcare 
ผู้เช่า(ต่อ) อาคารคลังสินค้าหลังที่ 2 (“โครงการ Healthcare Phase 2”) 
  1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด ในฐานะผู้เช่าที่ดินและอาคารคลัง  
   เก็บสินค้าบางส่วนของอาคารคลังเก็บสินค้าโครงการ Healthcare Phase   
   2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า ตามสัญญาเช่าที่ดิน  
   อาคารคลังเก็บสินค้า ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550โดยมีวันสิ้นสุด  
   สัญญาเช่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
  2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด ในฐานะผู้เช่าอาคารคลังเก็บ  
   สินค้าบางส่วนของอาคารคลังเก็บสินค้าโครงการ Healthcare Phase   
   2 ตามสัญญาเช่าอาคารคลังเก็บสินค้า ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน   
   2555 โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 มีนาคม 2561 
  3. บริษัท คราวน์ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ในฐานะผู้เช่าอาคารคลังเก็บสินค้า  
   บางส่วนของอาคารคลังเก็บสินค้าโครงการ Healthcare Phase 2  
   ตามสัญญาเช่าที่ดินอาคารคลังเก็บสินค้า ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม   
   2553 โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

•อาคารคลังสินค้าโครงการKao3 
  อาคารคลังสินค้าโครงการKao3 
ประเภทการใช้งาน - อาคารคลังสินค้า พร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 
  - ที่จอดรถ 
  - งานระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์อื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารคลัง  
   สินค้าและ/หรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน  
ที่ตั้ง ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 5893 และ 5894  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 16-2-80 ไร่  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบอื่นๆ 
ของกองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 16,822.44 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 498,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 33,914,039.04 บาท 
1สค.56-31ก.ค.57 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

  อาคารคลังสินค้าโครงการKao3 
ผู้เช่า บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เช่า ที่ดิน อาคาร   
  พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีวันสิ้นสุด  
  สัญญาเช่าวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

 
•โครงการWHAMegaLogisticsCenter(ถนนบางนา-ตราดก.ม.19) 
 โครงการWHAMegaLogisticsCenter(ถนนบางนา-ตราดก.ม.19) 
ประเภทการใช้งาน คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน 
  - อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานจำนวน 12 หลัง 
  - ลานจอดรถบรรทุก 1 ลาน 
  - สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบ  
   ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการ  
   ใช้ประโยชน์ของอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
โฉนดที่ดินเลขที ่ โฉนดเลขที่ 689 (บางส่วน), 694 (บางส่วน), และ6415 (บางส่วน)  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 71 ไร่ 0 งาน 5.5 ตารางวา  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ ก) กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิในการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน รวม 3 โฉนด  
ของกองทุนรวม  (โฉนดเลขที่ 689 694 และ 6415) เนื้อที่ดินรวมประมาณ 71 ไร่ 5.5   
   ตารางวา ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2584  
   จากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น โดยเข้าทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงกับ  
   ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่นเพื่อให้กองทุนรวมได้เช่าช่วงที่ดินซึ่งมี  
   ระยะเวลาการเช่าเหลืออีกประมาณ 28 ปี แทนที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น   
   ต่อไป 
  (ข) กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานใน  
   โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19)   
   จำนวน 12 หลัง (แบ่งออกเป็นอาคาร A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L,   
   และ N ไม่รวมอาคาร C และ M) ลานจอดรถบรรทุก 1 ลาน และสิ่ง  
   ปลูกสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น โดยตามสัญญา  
   เช่าอาคารต่างๆ มีขนาดพื้นที่เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน 12   
   หลัง และลานจอดรถบรรทุก 1 ลาน รวมประมาณ 57,399.39 ตารางเมตร  
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 57,399.39 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
รายได้สำหรับระยะเวลา 69,956,150.46 บาท 
29พ.ย.56-31ก.ค.57





29

 โครงการWHAMegaLogisticsCenter(ถนนบางนา-ตราดก.ม.19) 
ผู้เช่า - อาคาร A : บริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เช่าช่วงที่ดิน  
   บางส่วน และอาคารคลังสินค้า ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2555   
   มีกำหนดระยะเวลาเช่ารวม 10 ปี ตั้งแต่31 สิงหาคม 2555 ถึง 30   
   สิงหาคม 2565 (ผู้เช่าอาจขอต่อสัญญาเช่า โดยจะมีเงื่อนไขการเช่า ตามที่  
   จะตกลงกันต่อไป) 
  - อาคาร B: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้เช่า  
   คลังสินค้า 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 มีกำหนด  
   ระยะเวลาเช่ารวม 3 ปี ตั้งแต่ 16 กันยายน 2556 ถึง 15 กันยายน 2559   
   (ไม่มีข้อตกลงในการขอต่อสัญญาเช่า) 
  - อาคาร D: บริษัทลอร์ด (ประทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เช่าช่วงที่ดิน  
   บางส่วนและอาคารโรงงาน 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์  
   2555 (แก้ ไข 8 สิงหาคม 2555) มีกำหนดระยะเวลาเช่ารวม 10 ปี ตั้งแต่  
   1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (ผู้เช่าอาจขอต่อสัญญาเช่า โดย  
   จะมีเงื่อนไขการเช่า ตามที่จะตกลงกันต่อไป) 
  - อาคาร E, F และ J: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
   ในฐานะผู้เช่าอาคารคลังสินค้า 3 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 1 กันยายน   
   2555 (แก้ ไข 29 กรกฎาคม 2556) มีกำหนดระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี  
   7 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 ถึง 31มีนาคม2557(ทั้งนี้ ผู้เช่าตกลง  
   จะทำสัญญาเช่าต่อไปเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน หรือดำเนินการให้บริษัท  
   ร่วมค้าระหว่างผู้เช่าและบุคคลที่สามเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้ ให้เช่าแทน  
   มิฉะนั้น ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินมัดจำทั้งหมด) 
  - อาคาร G, H และ K: บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะ  
   ผู้เช่าอาคารคลังสินค้า 3 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม   
   2555 (แก้ ไข 1 สิงหาคม 2555) มีกำหนดระยะเวลาเช่ารวม 6 ปี ตั้งแต่  
   1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2561 (ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก  
   เป็นระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และในกรณีที่  
   สัญญาเช่าสิ้นสุดลง บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด มีสิทธิขอเช่าอาคาร   
   K ต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี) 
  - อาคาร I: บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด ในฐานะผู้เช่าอาคารคลังสินค้า   
   1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 มีกำหนดระยะเวลา  
   เช่ารวม 3 ปี ตั้งแต่1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2558 (ไม่มีข้อตกลง  
   ในการขอต่อสัญญาเช่า) 
  - อาคาร L: บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
   ในฐานะผู้ เช่าอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 11   
   ธันวาคม 2555 มีกำหนดระยะเวลาเช่ารวม 3 ปีตั้งแต่1 มกราคม 2556   
   ถึง 31 ธันวาคม 2558 (ไม่มีข้อตกลงในการต่อสัญญาเช่าและในกรณีที่  
   สัญญาเช่าสิ้นสุดลง บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด มีสิทธิขอเช่าอาคาร   
   L ต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี) 
  - อาคาร N: บริษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ  
   ผู้เช่าที่ดินบางส่วน อาคารคลังสินค้า 1 หลังและลานจอดรถบรรทุก 1 ลาน   
   ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 (แก้ ไข 13 พฤษภาคม 2556)  
   มีกำหนดระยะเวลาเช่ารวม 10 ปี ตั้ งแต่1 พฤษภาคม 2556 ถึง  
   31 พฤษภาคม2566 (ผู้เช่าอาจขอต่อสัญญาเช่า โดยจะมีเงื่อนไขการเช่า   
   ตามที่จะตกลงกันต่อไป) 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•อาคารคลังสินค้าโครงการDSGPhase1และPhase2 
 อาคารคลังสินค้าโครงการDSGPhase1และPhase2 
ประเภทการใช้งาน - อาคารโรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 1 หลัง 
  - อาคารโรงงาน 1 หลัง 
  - สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
  - ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบ  
   ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้  
   ประโยชน์ของที่ดินและอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ตั้ง เขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลบัวลอย   
  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 1111, 1113, 21772 และ 36396  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 48-0-26.50 ไร่  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของกองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 55,372.40 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 1,330,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 59,775,816.36 บาท 
29พ.ย.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า - บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะ  
   ผู้เช่าที่ดินบางส่วน และอาคารโรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้าโครงการ   
   DSG Phase 1 ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 มีกำหนด  
   ระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2565  
   (ผู้เช่าอาจขอต่อสัญญาเช่า โดยจะมีเงื่อนไขการเช่า ตามที่จะตกลงกัน  
   ต่อไป) 
  - บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะ  
   ผู้เช่าอาคารโครงการ DSG Phase 2ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 4   
   มิถุนายน 2556 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน   
   2556 ถึง 31 ตุลาคม 2566 (ผู้เช่าอาจขอต่อสัญญาเช่า โดยจะมีเงื่อนไข  
   การเช่า ตามที่จะตกลงกันต่อไป) 
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•อาคารคลังสินค้าโครงการDucatiPhase2 
 อาคารคลังสินค้าโครงการDucatiPhase2 
ประเภทการใช้งาน - อาคารโรงงานโครงการ Ducati Phase 2 จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์   
   งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อ  
   การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 20261 และ 22337  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 17-1-0.70 ไร่  
ลักษณะการถือกรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของกองทุนรวม 
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 12,835.00 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 496,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 18,482,400.00 บาท 
1ก.พ.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า - บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เช่าที่ดินและอาคาร  
   โรงงานโครงการ Ducati Phase 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อใช้เป็น  
   โรงงาน ตามสัญญาเช่าที่ดินอาคารโรงงาน ฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2556   
   โดยมีอายุสัญญาเช่าประมาณ 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์   
   2557 (ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4 ปี สิ้นสุดวันที่ 31   
   มกราคม 2571) 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•อาคารคลังสินค้าโครงการ3MPhase2 
 อาคารคลังสินค้าโครงการ3MPhase2 
ประเภทการใช้งาน - อาคารคลังสินค้าโครงการ 3M Phase 2 จำนวน 1 หลัง 
  - อาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบใน  
   อาคารและทรัพย์สินอื่นที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้  
   ประโยชน์  
ที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 20 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง 
  (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 33044  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ไม่มี 
  หมายเหตุ: กองทุนรวมเข้าลงทุนในที่ดินโฉนดเลขที่ 33044 ในการลงทุน  
  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แล้ว โดยพื้นที่ดินตามโฉนดรวม 30 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา   
  เป็นพื้นที่ส่วนของโครงการ 3M Phase 2 ประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 30.89   
  ตารางวา  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ใน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ของกองทุนรวม ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและ  
  ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง  
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 9,195.00 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 164,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 11,700,216.00 บาท 
29พ.ย.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จะเช่าอาคารคลังสินค้า  
  โครงการ 3M Phase 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามสัญญาเช่าอาคาร  
  คลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีอายุสัญญาเช่าประมาณ 4 ปี   
  8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561  
  (เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า คู่สัญญาตกลงให้มีการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก  
  เป็นระยะเวลา 5 ปี) 

 



33

•อาคารคลังสินค้าโครงการWHAMegaLogisticsCenter(พานทองชลบุรี) 
 อาคารคลังสินค้าโครงการWHAMegaLogisticsCenter(พานทองชลบุรี) 
ประเภทการใช้งาน - อาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง   
   ชลบุรี) จำนวน 4 หลัง (อาคาร A, B, C และ D) 
  - ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์   
   งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็น  
   ต่อการใช้ประโยชน์  
ที่ตั้ง หมู่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
โฉนดที่ดินเลขที ่ 18140 18141 21706 2368 และ 36035  
ที่ดินทั้งหมด(ไร่) ประมาณ 39-0-18.0 ไร่  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของกองทุนรวม และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์   
  งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง  
พื้นที่อาคารที่กองทุนรวม 38,565.00 ตารางเมตร 
เข้าลงทุน 
ราคาประเมินล่าสุด 1,180,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 51,820,308.67 บาท 
29พ.ย.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า - อาคาร A และ B ผู้เช่าได้แก่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์   
   โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเริ่มต้นสัญญาเช่าวันที่ 1 ตุลาคม 2556   
   ถึง 31 มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และเริ่มต้นสัญญาเช่า  
   วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน   
   ตามลำดับ (โดยผู้เช่าอาจขอต่อสัญญาเช่า โดยจะมีเงื่อนไขการเช่าตามที่จะ  
   ตกลงกันต่อไป) 
  - อาคาร C ผู้เช่าได้แก่บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น  
   ระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาเช่าวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30   
   พฤษภาคม 2561 (ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี  
   สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม2564) 
  - อาคาร D ผู้เช่าได้แก่บริษัท อัสสุโตะ โกลบอล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)   
   จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาเช่าวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง   
   31 ธันวาคม 2559 (ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี   
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

•ระบบปรับอากาศโครงการHealthcare 
 ระบบปรับอากาศโครงการHealthcare 
ประเภทการใช้งาน ระบบควบคุมอุณหภูมิติดตั้งในอาคารศูนย์กระจายสินค้า  
ที่ตั้ง เลขที่ 88/5-6 หมู่ที่ 11 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 
ของกองทุนรวม 
ราคาประเมินล่าสุด 44,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
  (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด  
รายได้สำหรับระยะเวลา 1,850,493.67 บาท 
29พ.ย.56-31ก.ค.57 
ผู้เช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ ใช้บริการ ตามสัญญา  
  บริการฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี  
  เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2561 (ในกรณีที่มีการต่อ  
  อายุสัญญาเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 5 ปีตามที่กำหนดในสัญญาเช่าอาคาร  
  ผู้เช่ามีสิทธิต่อสัญญาบริการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปีเท่ากัน) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ได้เข้าลงทุนครั้งแรก ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างประเภทอาคารคลังสินค้า 2 อาคาร และอาคารโรงงาน 1 อาคาร รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ อัน
เป็นส่วนควบของที่ดิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้ 
วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 14 ธันวาคม 2553  
ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ที่ดินและอาคารคลังสินค้า 1 และ 2 690,000,000 บาท 
  ที่ดินและอาคารโรงงาน 593,000,000 บาท  
เหตุผลที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  
ผู้ขาย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ราคาประเมินก่อนเข้าลงทุน
n บริษัท กรุงเทพประเมินราคา - ที่ดินและอาคารคลังสินค้า 1 และ 2 710,416,000 บาท 
 จำกัด   (ประเมิน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2553) 
  - ที่ดินและอาคารโรงงาน 613,300,000 บาท 
   (ประเมิน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553) 
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  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
   (Discounted Cash Flow) 
n บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ - ที่ดินและอาคารคลังสินค้า 1 และ 2 635,000,000 บาท 
 (ประเทศไทย) จำกัด - ที่ดินและอาคารโรงงาน 651,000,000 บาท 
   (ประเมิน ณ วันที่ 1 กันยายน 2553) 
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
   (Discounted Cash Flow)  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่มี 

 
 และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ได้เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในโครงการคลังสินค้า 
DKSH Consumer, โครงการคลังสินค้า DKSH 3M, โครงการคลังสินค้า DKSH บางปะอิน และ
โครงการโรงงาน Ducati โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้ 
วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 22 กุมภาพันธ์ 2555  
ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โครงการ DKSH Consumer และ 3M 950,000,000 บาท 
  โครงการ DKSH บางปะอิน 612,000,000 บาท 
  โครงการ Ducati 265,000,000 บาท  
เหตุผลที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  
ผู้ขาย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
ราคาประเมินก่อนเข้าลงทุน
n บริษัท กรุงเทพประเมินราคา  โครงการ DKSH Consumerและ 3M 971,000,000 บาท 
 จำกัด  (ประเมิน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554) 
  โครงการ DKSH บางปะอิน 709,868,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554) 
  โครงการ Ducati  263,800,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554) 
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
   (Discounted Cash Flow) 
n บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์  โครงการ DKSH Consumerและ 3M 956,000,000 บาท 
 (ประเทศไทย) จำกัด  (ประเมิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554) 
  โครงการ DKSH บางปะอิน 596,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554) 
  โครงการ Ducati  263,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554) 
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
   (Discounted Cash Flow)  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่มี 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ได้เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในโครงการคลังสินค้า 
Healthcare, โครงการคลังสินค้า Kao3 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้  
วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 10 มกราคม 2556  
ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โครงการ Healthcare 1,615,000,000 บาท 
  โครงการ Kao3 465,000,000 บาท  
เหตุผลที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  
ผู้ขาย บริษัท แวร์เฮ้าส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ราคาประเมินก่อนเข้าลงทุน
n บริษัท กรุงเทพประเมินราคา โครงการ Healthcare และ โครงการ Kao3 2,141,000,000 บาท 
 จำกัด  (ประเมิน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555) 
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
   (Discounted Cash Flow) 
n บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์  โครงการ Healthcare และโครงการ Kao3 2,074,000,000 บาท 
 (ประเทศไทย) จำกัด  (ประเมิน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555) 
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
   (Discounted Cash Flow)  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่มี 

 
 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ได้เข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) โครงการ DSG Phase 1 และ 
Phase 2 โครงการ Ducati Phase 2 โครงการ 3M Phase 2 โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พานทอง ชลบุรี) และ ระบบปรับอากาศ ในโครงการ Healthcare โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี ้ 
วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 29 พฤศจิกายน 2556  
ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โครงการ WHA Mega Logistics Center บางนา 1,203,060,000 บาท 
  โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 1,430,400,000 บาท 
  โครงการ Ducati Phase 2 540,550,000 บาท 
  โครงการ 3M Phase 2 183,439,800 บาท 
  โครงการ WHA Mega Logistics Center พานทอง 1,195,260,000 บาท 
  ระบบปรับอากาศ ในโครงการ Healthcare 33,174,000 บาท  
เหตุผลที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื่อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  
ผู้ขาย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ   
  อะไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จำกัด 



37

 ราคาประเมินก่อนเข้าลงทุน
n บริษัท กรุงเทพประเมินราคา โครงการ WHA Mega Logistics Center บางนา 1,127,000,000 บาท 
 จำกัด  (ประเมิน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
  โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 1,336,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556) 
  โครงการ Ducati Phase 2 545,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556) 
  โครงการ 3M Phase 2 171,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
  โครงการ WHA Mega Logistics Center พานทอง 1,191,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
  ระบบปรับอากาศ ในโครงการ Healthcare 31,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556)  
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
   (Discounted Cash Flow) และ พิจารณาจากต้นทุนสำหรับระบบปรับอากาศ 
n	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์  โครงการ WHA Mega Logistics Center บางนา 1,124,000,000 บาท 
 (ประเทศไทย) จำกัด  (ประเมิน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556) 
  โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 1,333,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556) 
  โครงการ Ducati Phase 2 504,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556) 
  โครงการ 3M Phase 2 174,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556) 
  โครงการ WHA Mega Logistics Center พานทอง 1,114,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556) 
  ระบบปรับอากาศ ในโครงการ Healthcare 31,000,000 บาท 
  (ประเมิน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556)  
  วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด   
   (Discounted Cash Flow) และ พิจารณษจากต้นทุนสำหรับระบบปรับอากาศ  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่มี 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปีบัญชี
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
 กองทุนมีการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทจัดการ เพื่อไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 580 ล้านบาท กำหนดจ่าย
ชำระคืนภายใน 5 ปีนับจากวันกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-1.75 % ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว
ไม่มีการวางทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม 580 ล้านบาท ทั้งนี้การกู้ยืมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อ  
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนคิดเป็น 99.585 % ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียง โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การพิจารณาเรื่องนี้ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม
 กองทุนไม่มีการรับประกันรายได้ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2556ถึงวันที่31กรกฏาคม2557

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,467.48 0.16 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,638.00 0.08 
 (Property Management Fee)  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,031.17 0.01 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,804.54 0.02 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  523.23 0.01 
 (Market Valuation Fee) 
ค่าธรรมเนียมผู้รับประกันการจำหน่าย (Underwriter Fee) 10,329.87 0.11 
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  523.86 0.01 
 (Set up Fund Expense) 
ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร (Banking Services Fee) 14,476.03 0.15 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 197.89 0.00 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1,028.19 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 53,020.26 0.56 

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  
 พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด ์ 
 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์  
อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 
ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 แล้วนั้น 
 
 ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ 
โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว   
และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) 
อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว 
ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน 
การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ 
หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ 
 
 ธนาคารฯ เหน็วา่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ที่ในการจดัการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 
โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
 
 
  (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 
  Vice President 
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
29 กันยายน 2557 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ  
 พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ 
พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และ  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และงบกำไรขาดทุน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงิน  
ที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี  
ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดย  
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่  
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น  
สาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง  
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอ  
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนำเสนองบการเงินโดยรวม 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

 

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และรายละเอียดเงินลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ 
ฟันด์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
กระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
อโนทัย ลีกิจวัฒนะ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
15 กันยายน พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557
 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 
 (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2557 : 10,529 ล้านบาท 
     พ.ศ. 2556 : 5,190 ล้านบาท) 6 10,729,005,812 5,314,000,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 109,623,354 565,325,614 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  8, 13 84,859,709 40,627,554 
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน  110,859,404 66,488,968 
สินทรัพย์อื่น      5,264,846 1,829,451 
รวมสินทรัพย ์     11,039,613,125 5,988,271,587 
 
   หนี้สิน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า  174,696,747 151,196,225 
เงินมัดจำรับจากลูกค้า   458,990,634 277,684,103 
เงินกู้ยืม      9 580,000,000 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    13 27,457,949 14,010,439 
หนี้สินอื่น       171,822 50,307 
รวมหนี้สิน       1,241,317,152 442,941,074 
สินทรัพย์สุทธ ิ     9,798,295,973 5,545,330,513 
 
   สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 10 9,307,828,000 5,252,000,000 
กำไรสะสม     10 490,467,973 293,330,513 
สินทรัพย์สุทธ ิ     9,798,295,973 5,545,330,513 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  10.4341 10.5585 
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)  939,060,000 525,200,000 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้  
   ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ขนาดพื้นที่ บาท บาท ราคายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 กรรมสิทธิในที่ดินและที่ดินเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าและโรงงาน 
 1. โครงการอาคารคลังสินค้า Kao 1 และ 2 
  ที่ตั้ง 111 และ 111/1 หมู่ที่ 4 ต. ดอนหัวฬ่อ 
   อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 30-1-01 ไร่ 690,000,000 762,000,000 7.10 
 2. โครงการอาคารโรงงาน Primus 
  ที่ตั้ง 7/307 หมู่ที่ 6  
   นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
   ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 29-3-91.2 ไร่ 593,000,000 706,000,000 6.58 
 3. โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH Consumer & DKSH 3M 
  ที่ตั้ง 62 222 และ 222/1-2 หมู่ที่ 1  
   ต. ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง  
   (บางพลีใหญ่) จ. สมุทรปราการ 83-0-81 ไร่ 950,000,000 1,020,000,000 9.51 
 4. โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH บางปะอิน 
  ที่ตั้ง 939 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
   ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. อยุธยา 30-2-53 ไร่ 612,000,000 607,000,000 5.66 
 5. โครงการอาคารโรงงาน Ducati 
  ที่ตั้ง 7/304 หมู่ที่ 6  
   นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
   ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 10-0-52.7 ไร่ 265,000,000 276,000,000 2.57 
 6. โครงการอาคารคลังสินค้า Healthcare 
  ที่ตั้ง 88 88/1 88/2 88/3 และ 
   88/4 - 6 หมู่ที่ 11 ต. บางโฉลง 
   อ. บางพลี (บางพลีใหญ่)  
   จ. สมุทรปราการ 47-0-66 ไร่ 1,615,000,000 1,641,000,000 15.29 
 7. โครงการอาคารคลังสินค้า Kao 3 
  ที่ตั้ง 111/2 หมู่ที่ 4 ต. ดอนหัวฬ่อ  
   อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 16-2-80 ไร่ 465,000,000 426,000,000 3.97 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้  
   ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ขนาดพื้นที่ บาท บาท ราคายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 กรรมสิทธิในที่ดินและที่ดินเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าและโรงงาน (ต่อ) 
 8. โครงการ WHA Mega Logistics Center  
  (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 
  ที่ตั้ง 111/1-12 111/14 และ 111/16 หมู่ที่ 11 
   ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 71-0-5.5 ไร่ 1,206,645,238 1,206,645,238 11.25 
 9. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 
  ที่ตั้ง 85 หมู่ที่ 5 และ 45 หมู่ที่ 1  
   เขตประกอบการเหมราช สระบุรี 
   ต. หนองปลาหมอ และ ต. บัวลอย 
   อ. หนองแค จ. สระบุรี 48-0-26.5 ไร่ 1,430,440,000 1,430,440,000 13.33 
 10. โครงการ Ducati Phase 2 
  ที่ตั้ง 7/304 หมู่ที่ 6  
   นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
   ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 17-1-0.7 ไร่ 540,550,000 496,000,000 4.62 
 11. โครงการ DKSH 3M Phase 2 
  ที่ตั้ง 222/3 และ 222/4 หมู่ที่ 1  
   ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 20 
   ต. ศรีษะจรเข้ใหญ่  
   อ. บางเสาธง (บางพลี) 
   จ.สมุทรปราการ 7-3-30.89 ไร่ 183,449,800 183,449,800 1.71 
 12. โครงการ WHA Mega Logistics 
  (พานทอง ชลบุรี) 
  ที่ตั้ง 251/1 - 6 หมู่ที่ 10 ต. พานทอง  
   อ.พานทอง จ. ชลบุรี 39-0-18 ไร่ 1,195,260,000 1,195,260,000 11.14 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้  
   ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ขนาดพื้นที่ บาท บาท ราคายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 กรรมสิทธิในที่ดินและที่ดินเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าและโรงงาน (ต่อ) 
13. ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 
  ที่ตั้ง เลขที่ 88/5-6 หมู่ที่ 11 ต. บางโฉลง 
   อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 7,800 ตร.ม. 33,176,000 33,176,000 0.31 
 รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  9,779,521,038 9,982,971,038 93.05 
 
  วันที่ ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
  ครบกำหนด บาท บาท ราคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  งวดที่ 18/182/57 6 พฤศจิกายน 
  (CB14N06A) พ.ศ. 2557 750,000,000 746,034,774 6.95 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  750,000,000 746,034,774 6.95  
รวมเงินลงทุน   10,529,521,038 10,729,005,812 100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2556

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้  
   ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ขนาดพื้นที่ บาท บาท ราคายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 กรรมสิทธิในที่ดินและที่ดินเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าและโรงงาน 
 1. โครงการอาคารคลังสินค้า Kao 1 และ 2 
  ที่ตั้ง 111 และ 111/1 หมู่ที่ 4  
   ต. ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 30-1-01 ไร่ 690,000,000 728,000,000 13.70 
 2. โครงการอาคารโรงงาน Primus 
  ที่ตั้ง 7/307 หมู่ที่ 6  
   นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
   ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 29-3-91.2 ไร่ 593,000,000 650,000,000 12.23 
 3. โครงการอาคารคลังสินค้า  
  DKSH Consumer & DKSH 3M 
  ที่ตั้ง 62 222 และ 222/1-2 หมู่ที่ 1  
   ต. ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง 
   (บางพลีใหญ่) จ. สมุทรปราการ 83-0-81 ไร่ 950,000,000 968,000,000 18.22 
 4. โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH บางปะอิน 
  ที่ตั้ง 939 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
   ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. อยุธยา 30-2-53 ไร่ 612,000,000 616,000,000 11.59 
 5. โครงการอาคารโรงงาน Ducati 
  ที่ตั้ง 7/304 หมู่ที่ 6  
   นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
   ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 10-0-52.7 ไร่ 265,000,000 272,000,000 5.12 
 6. โครงการอาคารคลังสินค้า Healthcare 
  ที่ตั้ง 88 88/1 88/2 88/3 และ 
   88/4 - 6 หมู่ที่ 11 ต. บางโฉลง 
   อ. บางพลี (บางพลีใหญ่) 
   จ. สมุทรปราการ 47-0-66 ไร่ 1,615,000,000 1,615,000,000 30.39 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)
ณวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2556

 
รายละเอียดของเงินลงทุนจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน มีดังนี้  
   ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
 ประเภทเงินลงทุน ขนาดพื้นที่ บาท บาท ราคายุติธรรม 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หมายเหตุ6)
 กรรมสิทธิในที่ดินและที่ดินเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าและโรงงาน 
 7. โครงการอาคารคลังสินค้า Kao 3 
  ที่ตั้ง 111/2 หมู่ที่ 4 ต. ดอนหัวฬ่อ 
   อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 16-2-80 ไร่ 465,000,000 465,000,000 8.75 
 รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  5,190,000,000 5,314,000,000 100.00 
รวมเงินลงทุน   5,190,000,000 5,314,000,000 100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557

 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
 รายได้ค่าเช่าและบริการ  703,899,549 402,954,604 
 รายได้ดอกเบี้ย    12,410,929 12,323,758 
 รายได้อื่น      1,036,115 1,045,934 
  รวมรายได ้    717,346,593 416,324,296  
ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 12, 13 27,742,226 17,505,414 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12 1,849,482 1,021,836 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12, 13 3,236,593 1,788,214 
 ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 12 14,407,809 8,388,164 
 ค่าใช้จ่ายอื่น    14 38,249,510 25,386,572 
  รวมค่าใช้จ่าย    85,485,620 54,090,200  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน  631,860,973 362,234,096 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 ดอกเบี้ยจ่าย     17,939,797 - 
รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ  613,921,176 362,234,096  
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 6 79,607,754 43,000,000 
  รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  79,607,754 43,000,000  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
 การดำเนินงานสำหรับป ี  693,528,930 405,234,096 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557

 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  613,921,176 362,234,096 
 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 6 79,607,754 43,000,000  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  693,528,930 405,234,096 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 10 4,055,828,000 2,142,000,000 
จ่ายเงินปันผล     11 (496,391,470) (304,843,300)  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างป ี  4,252,965,460 2,242,390,796 
สินทรัพย์สุทธิต้นปี    5,545,330,513 3,302,939,717 
สินทรัพย์สุทธิปลายป ี   9,798,295,973 5,545,330,513 
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557

 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
 หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี  693,528,930 405,234,096 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ ไป) 
 กิจกรรมดำเนินงาน 
 ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร 6 (4,542,103) (1,535,801) 
 การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6 (4,589,521,038) (2,080,000,000) 
 การซื้อ/เพิ่มขึ้นเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากระยะยาว 6 (3,752,334,917) (5,927,477,780) 
 การขาย/ลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 และเงินฝากระยะยาว  6 3,011,000,000 6,258,000,000 
 ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย  17,939,797 - 
 รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพิ่มขึ้น  (44,370,436) (32,720,054) 
 สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น   (3,435,395) (840,214) 
 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น  23,500,522 95,388,020 
 เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น  181,306,531 73,444,486 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  13,368,058 10,951,633 
 หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น    121,515 50,071 
 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย 8 17,644,677 5,969,453 
 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 6 (79,607,754) (43,000,000) 
 เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย  (17,860,345) - 
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงาน  (4,533,261,958) (1,236,536,090) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการขายหน่วยลงทุน 10 4,055,828,000 2,142,000,000 
เงินรับจากเงินกู้ยืม   9 580,000,000 - 
เงินสดจ่ายเพื่อดำเนินการขายหน่วยลงทุน 8 (61,876,832) (46,597,007) 
จ่ายเงินปันผล     11 (496,391,470) (304,843,300) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  4,077,559,698 1,790,559,693 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ  (455,702,260) 554,023,603 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  565,325,614 11,302,011 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันปลายป ี 7 109,623,354 565,325,614 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ.2557
 
1. ลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม

แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์
แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุ  
เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดม
เงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการฯ แก้ ไขชื่อกองทุน จากเดิมชื่อ กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ เป็น กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ 
ฟันด์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการฯ โดยมีธนาคารซิตี้แบงก ์
เอ็นเอ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2557 
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2. นโยบายการบัญชี
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้  
2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน 
นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”  
งบการเงินหลักคือ งบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูล
ทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งเป็นแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี  
 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำ
ขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4  
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการ
เงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก  

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความที่เกี่ยวข้อง 
1) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้องต่อกองทุนรวมฯ มีดังนี้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) การเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานฉบับนี้ที่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ คือ เรื่องการพิจารณาสกุลเงิน
หลักที่ใช้ในการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดำเนิน
อยู่ กองทุนรวมฯ ได้พิจารณาและได้ข้อสรุปว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมฯ เป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินและกำไรสะสมของกองทุน
รวมฯ  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กำหนดการนำเสนอส่วนงาน
ดำเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานนำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำเนินงาน ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 17 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการ
เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น  

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน  
การบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกองทุนรวมฯ ยังไม่ได้นำมา  
ถือปฏิบัติ  
ก) มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มต้นในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2557  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 
   หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
 (ปรับปรุง 2555)  และการดำเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
 (ปรับปรุง 2555)   
  ผู้บริหารของกองทุนรวมฯได้ประเมินและเห็นว่าการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าว
ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนยกเว้น  

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการตัดแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับการเช่าที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำกัดให้เป็นสัญญาเช่า
ดำเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ ไขโดยมีการทำให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการ
เช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานโดยใช้หลักการ
ทั่วไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุงมาตรฐานดัง
กล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกองทุนรวมฯ  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการ
อธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการจะเปิดเผยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของ
แต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูง
สุดด้านการดำเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกองทุนรวมฯ 

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง  
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น 
   จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 
    ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 
    สัญญาเช่าหรือไม่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน  
   การรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 
    การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน 
   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี  
   เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ 
    เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการ 
   ที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม 
   สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง 
    สัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์ 
  ผู้บริหารของกองทุนรวมฯได้ประเมินและเห็นว่าการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ ยกเว้น  

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กำหนดวิธีการปฏิบัติ  
ทางบัญชีในการรับรู้สิ่งจูงใจที่ผู้ให้เช่าให้แก่ผู้เช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ  

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กำหนดแนวทางในประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมายระหว่างกิจการกับผู้ลงทุน 
ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็นรายการเดียวกัน
และเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาเช่า หรือไม่ โดยกำหนดให้วิธีปฏิบัติทางบัญชีจะต้องสะท้อนถึง
เนื้อหาสาระของสัญญา การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่มีผล
กระทบต่อกองทุนรวมฯ  
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ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย  
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญา

ประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและ
สัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวมฯ 

 
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
กระแสรายวันกับธนาคาร กองทุนรวมฯ กำหนดรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งได้แก่  
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 3 เดือน หรือ
น้อยกว่านั้นนับแต่วันที่ได้มา  

2.4 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แสดงด้วยราคายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา 
ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เริ่มแรกแสดงในราคาที่ ได้มารวมกับต้นทุนเกี่ยวเนื่อง  
ที่เกิดขึ้น  
 การกำหนดราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ในงบการเงินโดยใช้ราคา
ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี
นับจากวันที่ที่มีการประเมินราคาเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นสาระสำคัญ และจัดให้มี
การสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุด บริษัทจัดการฯ
จะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อเกิน 2 ครั้ง  
 การเปลี่ยนแปลงในราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกรับรู้
เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลค่า  
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงในงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรม
โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยซึ่งคำนวณ  
ตามลำดับ ดังนี้  

(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย 
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทน

เสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย 
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง  

 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุครบกำหนด
ภายใน 90 วัน แสดงในงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมโดยใช้อัตรา  
ผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ตามที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนด
อายุภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน  
 กองทุนรวมฯ บันทึกกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนใน  
งบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดมูลค่า  
 ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการ
จำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ ใน  
งบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว ้ 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะทยอยตัดจำหน่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 4- 5 ป ี 

2.6 เงินมัดจำรับจากลูกค้า
 ลูกค้าตกลงวางเงินมัดจำแก่กองทุนรวมฯ เป็นเงินสดตลอดระยะเวลาของสัญญา
เช่าและบริการ และระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาเช่าและบริการ โดยกองทุนรวมฯจะคืนเงินมัดจำให้แก่ลูกค้าโดย
ปราศจากดอกเบี้ยหักลบด้วยยอดค้างชำระและค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ลูกค้าส่งมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เช่ากลับคืนแก่กองทุนรวมฯ 
ในสภาพสะอาดและเรียบร้อย  
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2.7 เงินกู้ยืม
 เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการ
จัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตาม
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

2.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกเป็นรายได้ในงบ
กำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระตามสัญญาเช่าดำเนินงานแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน” 
ณ วันสิ้นปี  
 ค่าเช่าที่ดินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญา รายจ่ายที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเช่าที่ดินแสดงไว้เป็น 
“ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” ณ วันสิ้นปี  
 ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

2.9 ภาษีเงินได้
 กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 
จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี้  

2.10การจ่ายเงินปันผล
 เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง  
1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ กำไรสุทธิดังกล่าว
ข้างต้น เป็นกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 

2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
จากกำไรสะสมได้  

 ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น  
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 บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน  
90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีที่บริษัทจัดการฯ ได้มีประกาศ  
จ่ายเงินปันผลแล้ว และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามวันที่ได้แจ้งไว้ 
โดยกรณีที่บริษัทจัดการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการฯ 
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากบริษัทจัดการฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศกำหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการฯ เอง บริษัทจัดการฯ จะชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่  
วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วย  
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี
บัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล  
ในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี สำหรับหลักเกณฑ์ใน  
การจ่ายปันผล บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศกำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
 

4. การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน
 กองทุนรวมฯ มีการประมาณการทางบัญชี และการใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณ
การทางบัญชีและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ามีดังนี้ 
 
ราคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 ราคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง 
วัดมูลค่าโดยใช้การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์คิด
ลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินอิสระใน
การประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ 
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5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อดำรงไว้
ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน  
 ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการ  
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ 
หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระที่อาจเกิดขึ้น 

6. เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
 เงินลงทุนตามราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้  

 เงินลงทุนใน เงินลงทุนใน เงินลงทุนใน
 อสังหาริมทรัพย์ เงินฝากประจำ หลักทรัพย์ รวม
 บาท บาท บาท บาท
 
ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  5,314,000,000 - - 5,314,000,000 
 
การซื้อเพิ่มขึ้น 
 - ซื้อจาก บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย 
 อะไลแอนซ์ จำกัด    33,176,000 
 - ซื้อจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
 อะไลแอนซ์ จำกัด    1,378,709,800 
 - ซื้อจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,177,635,238 4,589,521,038 - - 4,589,521,038 
ลงทุนเพิ่ม       - 1,151,000,000 2,601,334,917 3,752,334,917 
การจำหน่ายออกไป     - (1,151,000,000) (1,860,000,000) (3,011,000,000) 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  79,450,000 - 157,754 79,607,754 
การตัดจำหน่าย      - - 4,542,103 4,542,103 
ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2557  9,982,971,038 - 746,034,774 10,729,005,812 
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เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงาน โดยมีรายละเอียดการลงทุน  
ดังต่อไปนี้  
1) โครงการอาคารคลังสินค้า Kao 1 และ 2 

ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 30-1-01 
ไร่ หรือ 12,101.00 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทคลัง
สินค้า และอาคารสำนักงานประกอบด้วย อาคาร คลังสินค้า 
สำนักงาน ป้อมยาม โรงจอดรถ ถนน และรั้วคลังสินค้า 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้า 1 เป็นอาคารคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน
สองชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 16,900.00 ตารางเมตร 

 อาคารคลังสินค้า 2 เป็นอาคารคลังสินค้าพร้อมสำนักงานชั้นเดียว 
1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 8,588.00 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 690,000,000 บาท  
2) โครงการอาคารโรงงาน Primus 
 

ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 29-3-
91.2 ไร่ หรือ 11,991.20 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ประกอบด้วย อาคารโรงงาน สำนักงาน ป้อมยาม และโรง
จอดรถ 

ลักษณะอาคาร อาคารโรงงาน และอาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
มีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 14,320.80 ตารางเมตร 

 
 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 593,000,000 บาท  

3) โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH Consumer และ DKSH 3M  
ประเภทของทรัพย์สิน สิทธิการเช่าในที่ดินจำนวน 10 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 

83-0-81 ไร่ หรือ 33,281.00 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทคลังสินค้า และอาคารสำนักงาน 
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3) โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH Consumer และ DKSH 3M (ต่อ)  
ลักษณะอาคาร โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH Consumer เป็นอาคาร

คลังสินค้าพร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง ที่พัก โรงอาหาร
และ ป้อมยามจำนวน 2 หลัง อาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์  
ชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง หลัง มีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 52,913.25 

 ตารางเมตร โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH 3M เป็น
อาคารคลังสินค้าชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง อาคารเก็บวัตถุ
อันตรายชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง และอาคารคลังสำนักงาน
สองชั้น จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 10,914.19 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 950,000,000 บาท  
4) โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH บางปะอิน 

ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 30-2-
53 ไร่ หรือ12,253.00 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
คลังสินค้า และอาคารสำนักงาน 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้าพร้อมสำนักงานจำนวน 1 หลัง อาคารที่พัก
พนักงานขับรถจำนวน 1 หลัง และอาคารเก็บวัสดุและ
อุปกรณ์จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยสุทธิ 

 36,000.00 ตารางเมตร  
 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 612,000,000 บาท  

5) โครงการอาคารโรงงาน Ducati 
ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 10-0-

52.7 ไร่ หรือ 4,052.70 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
โรงงาน และอาคารสำนักงาน 

ลักษณะอาคาร อาคารโรงงานพร้อมสำนักงานสองชั้น จำนวน 1 หลัง และ
ป้อมยาม จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ ใช้สอยสุทธิ 7,450.00 
ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265,000,000 บาท 
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6) โครงการอาคารคลังสินค้า Healthcare 
ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 47-0-

66 ไร่ หรือ18,866.00 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
อาคารคลังสินค้า 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้า จำนวน 2 หลัง อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 
หลังอาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 หลัง และป้อมยาม 
จำนวน 1 หลังมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 52,706.84 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,615,000,000 บาท  
7) โครงการอาคารคลังสินค้า Kao 3 

ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 16-2-
80 ไร่ หรือ 6,680.00 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
โรงงาน และอาคารสำนักงาน 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้าชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง อาคารสำนักงาน
สองชั้นจำนวน 1 หลัง และอาคารเก็บวัตถุอันตรายชั้นเดียว
จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 16,822.44 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 465,000,000 บาท  
8) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 
 

ประเภทของทรัพย์สิน สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินบางส่วน รวม 3 แปลง เนื้อที่รวม
ประมาณ 71-0-5.5 ไร่ หรือ 28,405.50 ตารางวา พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างประเภทโรงงาน และอาคารคลังสินค้า 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานจำนวน 12 หลังและลาน
จอดรถบรรทุก 1 ลาน รวมถึงอาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี
พื้นที่ใช้สอยสุทธิ 57,399.39 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,206,645,238 บาท 
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9) โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 
ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 4 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 48-0-

26.50 ไร่ หรือ 19,226.50 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทอาคารโรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า 

ลักษณะอาคาร อาคารโรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า DSG Phase 1 
จำนวน 1 หลัง รวมถึงอาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่
ใช้สอยสุทธิ 28,278.04 ตารางเมตร อาคารโรงงาน 
สำนักงาน และคลังสินค้า DSG Phase 2 จำนวน 1 หลัง 
รวมถึงอาคารต่างๆที่ เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่ ใช้สอยสุทธิ 
27,094.36 ตารางเมตร 

 
 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,440,000 บาท  

10) โครงการ Ducati Phase 2 
ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 17-1-0.7 

ไร่ หรือ 6,900.07 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
อาคารโรงงาน 

ลักษณะอาคาร อาคารโรงงานจำนวน 1 หลัง รวมถึงอาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 12,835 ตารางเมตร 

 
 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 540,550,000 บาท  

11) โครงการ DKSH 3M Phase 2 
ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 7-3-

30.89 ไร่ หรือ 3,130.89 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทโรงงาน และอาคารสำนักงาน 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้า จำนวน 1 หลัง รวมถึงอาคารต่างๆที่
เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 9,195 ตารางเมตร 

 
 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 183,449,800 บาท 
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12) โครงการ WHA Mega Logistics (พานทอง ชลบุรี) 
ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 5 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 39-0-18 

ไร่ หรือ 15,618.00 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
อาคารคลังสินค้า 

ลักษณะอาคาร อาคารคลังสินค้า จำนวน 4 หลัง รวมถึงอาคารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 38,565 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,195,260,000 บาท  
13) ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

ประเภทของทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ ในระบบปรับอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ ในอาคารศูนย์
กระจายสินค้าโครงการ Healthcare โดยมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 
7,800 ตารางเมตร  

 โดยกองทุนรวมฯ ได้ซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,176,000 บาท  
 ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผลจาก
การประเมินราคาทำให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เท่ากับ 9,982 ล้านบาท และทำให้มีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงิน
ลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 79 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีราคา
ยุติธรรมมีมูลค่า 5,314 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเป็น
จำนวน 43 ล้านบาท) ซึ่งได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดง
ในตารางดังนี ้         
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    วันประเมิน    รายการกำไร
    ราคา ราคา วันที่ ราคา (ขาดทุน)
  วันที่ซื้อ ราคาซื้อ ล่าสุดหลัง ประเมิน สอบทาน สอบทาน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
 ชื่อสินทรัพย์ สินทรัพย์ (บาท) จากการซื้อ (บาท) ล่าสุด (บาท) (บาท) 
โครงการอาคารคลังสินค้า 14 ธันวาคม 690,000,000 9 มิถุนายน 762,000,000 - - 34,000,000 
  Kao 1 และ 2 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2557  
โครงการอาคารโรงงาน  14 ธันวาคม 593,000,000 9 มิถุนายน 706,000,000 - - 56,000,000 
  Primus พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2557  
โครงการอาคารคลังสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 950,000,000 - - 2 กันยายน 1,020,000,000 52,000,000 
  DKSH Consumer พ.ศ. 2555    พ.ศ. 2556 
  และ DKSH 3M  
โครงการอาคารคลังสินค้า  22 กุมภาพันธ์ 612,000,000 - - 2 กันยายน 607,000,000 (9,000,000) 
  DKSH บางปะอิน พ.ศ. 2555    พ.ศ. 2556  
โครงการอาคารโรงงาน  22 กุมภาพันธ์ 265,000,000 - - 9 มิถุนายน 276,000,000 4,000,000 
  Ducati พ.ศ. 2555    พ.ศ. 2557    
โครงการอาคารคลังสินค้า 10 มกราคม 1,615,000,000 1 สิงหาคม 1,641,000,000 - - 26,000,000 
  Healthcare พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2556  
โครงการอาคารคลังสินค้า  10 มกราคม 465,000,000 2 กันยายน 426,000,000 - - (39,000,000) 
  Kao 3  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2556  
โครงการ WHA Mega  29 พฤศจิกายน 1,206,645,238 - - - - - 
  Logistics Center พ.ศ. 2556 
  (ถนนบางนา-ตราด  
  ก.ม.19)   
โครงการ DSG Phase 1 29 พฤศจิกายน  1,430,440,000 - - - - - 
  และ Phase 2 พ.ศ. 2556  
โครงการ Mega Logistics  29 พฤศจิกายน 1,195,260,000 - - - - - 
  Center 
  (พานทอง ชลบุรี) พ.ศ. 2556  
โครงการ DKSH 3M  29 พฤศจิกายน 183,449,800 - - - - - 
  Phase2  พ.ศ. 2556  
ระบบปรับอากาศ 29 พฤศจิกายน 33,176,000 - - - - - 
โครงการ Healthcare พ.ศ. 2556  
โครงการ Ducati Phase 2 20 ธันวาคม 540,550,000 9 มิถุนายน 496,000,000 - - (44,550,000) 
 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2557 
       79,450,000 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังต่อไปนี้  

        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 
         อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ย
        เงินต้น(บาท) ต่อปี(ร้อยละ) เงินต้น(บาท) ต่อปี(ร้อยละ)

 
  ธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
    กระแสรายวัน  2,063 - 2,000 - 
  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
   ออมทรัพย์   21,351,966 0.10 37,378,030 0.10 
    ออมทรัพย์พิเศษ  2,062,942 1.69 - 2.05 226,231,886 2.05 - 2.45 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
   ออมทรัพย์   38,698,249 0.325 691,447 0.625 
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
   ออมทรัพย์   47,508,134 1.70 - 2.00 301,022,251 1.65 - 2.50 
  รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,623,354  565,325,614 
 
8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัด
บัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปีแสดงได้ ดังนี้ 
 

  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท 
  ยอดต้นปี     40,627,554 - 
  การเพิ่มขึ้นในระหว่างปี  61,876,832 46,597,007 
  ตัดจำหน่ายระหว่างปี  (17,644,677) (5,969,453) 
  ยอดปลายปี    84,859,709 40,627,554 
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9. เงินกู้ยืม
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ มีสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงงาน 
โครงการ Ducati Phase 2 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
        บาท บาท บาท บาท 
  เงินกู้ยืม     580,000,000 580,000,000 - -  

 ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้ 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท

 
  ครบกำหนดมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  580,000,000 - 
         580,000,000 -  

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท
  ยอดคงเหลือต้นปี   - - 
  การกู้ยืมเงิน    580,000,000 - 
  การจ่ายคืนเงินกู้ยืม  - - 
  ยอดคงเหลือปลายปี  580,000,000 - 

 
 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ ในงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
ร้อยละ 5.06 และครบกำหนดชำระในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
วงเงินกู้ยืม  
กองทุนรวมฯ มีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ดังต่อไปนี้ 

  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท 
  อัตราดอกบี้ยลอยตัว  - - 
    -ครบกำหนดเกิน 1 ปี  20,000,000 - 
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10. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออก
จำหน่ายและชำระแล้วมีจำนวน 939,060,000 หน่วย และ 525,200,000 หน่วย ตามลำดับ 
มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท  
 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนมีดังนี้  

        พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
        จำนวนหน่วย  จำนวนหน่วย
        ลงทุน บาท ลงทุน บาท 
  หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจำหน่าย 
     และชำระแล้ว  939,060,000 9,307,828,000 525,200,000 5,252,000,000 
 
  ยอดต้นปี    525,200,000 5,252,000,000 311,000,000 3,110,000,000 
  ออกจำหน่ายหน่วยลงทุน 413,860,000 4,055,828,000 214,200,000 2,142,000,000 
  ยอดปลายปี    939,060,000 9,307,828,000 525,200,000 5,252,000,000  

รายการเคลื่อนไหวของกำไรสะสมมีดังนี้  
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท 
  ยอดต้นปี     293,330,513 192,939,717 
  บวก รายได้จากการลงทุนสุทธิ  613,921,176 362,234,096 
    กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  79,607,754 43,000,000 
  หัก  จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 11)  (496,391,470) (304,843,300) 
  ยอดปลายปี    490,467,973 293,330,513 
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11. เงินปันผล
 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557และ พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้  
 รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้  

      อัตราต่อ
      หน่วย
  ผลการดำเนินงาน  วันที่ปิดสมุดทะเบียน  ลงทุน รวมเป็นเงิน
ครั้งที่ สำหรับงวด วันที่อนุมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 

1 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง  17 กันยายน พ.ศ. 2556 20 กันยายน พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2556 0.1740 91.38  
 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
2 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 0.1820 95.59 
 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 
3 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง  18 มีนาคม พ.ศ. 2557 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.1680 157.76 
 31 มกราคม พ.ศ. 2557 
4 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง  13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 0.1615 151.66 
 30 เมษายน พ.ศ. 2557 
      496.39  

 รายละเอียดเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้  
      อัตราต่อ
      หน่วย
  ผลการดำเนินงาน  วันที่ปิดสมุดทะเบียน  ลงทุน รวมเป็นเงิน
ครั้งที่ สำหรับงวด วันที่อนุมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 

1 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง  13 กันยายน พ.ศ. 2555 28 กันยายน พ.ศ. 2555 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 0.1835 57.07 
 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
2 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 0.1820 56.60 
 31 ตุลาคม พ.ศ.2555 
3 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง  8 มีนาคม พ.ศ. 2555 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 0.1820 95.59 
 31 มกราคม พ.ศ. 2556 
4 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง  7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 0.1820 95.59 
 30 เมษายน พ.ศ. 2556 
      304.85 
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12. ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ คิดคำนวณดังต่อไปนี้  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 บริษัทจัดการฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด  
ในทำนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ 
และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คำนวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผู้ดูแล  
ผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
 ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนในการทำหน้าที่ ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายปีตามสัญญา  
การจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
 รอบปีบัญชี ค่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อปี(บาท) 

 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 1,348,493 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 4,625,595 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 8,388,164 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 14,407,809 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 17,673,872 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 19,489,331 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 20,155,458 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 23,161,584 
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 รอบปีบัญชี ค่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อปี(บาท) 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 22,619,262 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 21,863,056 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 22,278,120 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 22,616,730 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 23,049,231 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 23,335,835 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 23,829,502 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 24,101,180 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2570 24,541,239 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2570 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2571 24,905,910 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2571 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2572 25,365,125 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2572 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2573 25,665,435 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2573 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2574 26,231,709 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2574 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2575 26,547,534 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2575 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2576 27,074,922 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2576 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2577 27,475,789 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2577 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2578 27,998,298 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2578 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2579 24,622,322 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2579 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2580 23,141,979 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2580 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 23,503,072 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2581 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2582 23,969,269 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2582 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2583 24,464,984 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2583 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2584 24,953,445 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2584 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2585 19,990,681 
 1 สิงหาคม พ.ศ. 2585 - 9 มกราคม พ.ศ. 2586 12,197,475 
 
13. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจ
ควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่ทำหน้าที่ถือหุ้น กิจการ
ย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกันนอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
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ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ 
แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย  
 ความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สามารถสรุปได้ ดังนี้  
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้บริหารของกองทุนรวม ซึ่งใน  

ที่นี้เรียกว่า “บริษัทจัดการฯ” 
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จำกัด 
 

รายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้  
ก) ค่าใช้จ่าย

 สำหรบัปสีิน้สดุวนัที่31กรกฎาคม
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  27,742,226 17,505,414 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  16,497,138 5,770,246 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  3,236,593 1,788,214  

ข) ยอดคงเหลือ
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท
  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  75,365,063 38,671,238 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  6,259,109 2,965,624 
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  2,411,973 345,990  
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14. ค่าใช้จ่ายอื่น
  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท 
  ค่าเช่าที่ดิน    16,518,455 15,470,046 
  ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย  17,644,677 5,969,453 
  ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  557,448 2,465,750 
  ค่าใช้จ่ายอื่น    3,528,930 1,481,323 
  รวมค่าใช้จ่ายอื่น   38,249,510 25,386,572 

 
15. การจัดการความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงิน
ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนรวมฯ  
ไม่มีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน  
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรัพย์
ทางการเงินที่อาจทำให้กองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
ของพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยง  
ด้านการให้สินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า  
 กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจาก
กองทุนรวมฯ มีลูกค้าที่มีฐานะการเงินดี และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทุน
รวมฯ มีการกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวมฯ 
เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ บริษัทจัดการฯ เชื่อว่า  
กองทุนรวมฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออื่นนอกเหนือจากจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หากมี) ที่ ได้บันทึกในงบการเงินแล้ว ซึ่งประเมินจากประสบการณ์การชำระเงินในอดีต  
เงินมัดจำรับจากลูกค้า และปัจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอเนื่องจากกองทุนรวมฯ ได้ดำรงสินทรัพย์ เช่น 
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อดำรงสภาพคล่อง 



78

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์

มูลค่ายุติธรรม
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

 
16. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

 ในระหว่างปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรเป็นจำนวน 9,051 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 105   
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
กองทุนรวมฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรเป็นจำนวน 2,902 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 61 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี) 

 
17. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

 ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกกำหนดให้รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่  
นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน  
การดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของส่วนงานดำเนินงาน  
 กองทุนรวมฯ ดำเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
ดำเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น รายได้และค่าใช้จ่ายจากส่วนงานนี้ เป็นตัวเลขเดียวกันกับ
ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการแสดงข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 
 

18. ภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กองทุนรวมฯ ได้เข้าไปทำสัญญา
ระยะยาวสำหรับค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าเช่าที่ดิน ยอดรวมของจำนวน
เงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่ามีดังนี้ 

  พ.ศ.2557 พ.ศ.2556
  บาท บาท 
  ไม่เกิน 1 ปี    29,852,837 18,599,309 
  2 - 5 ปี     140,339,180 88,356,417 
  มากกว่า 5 ปี    932,588,650 577,274,764 
  รวม      1,102,780,667 684,230,490 
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19. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 
2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่  
1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.1870 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 175.60 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่   
30 กันยายน พ.ศ. 2557 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ 

กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข 
ธนะรัชต์ บุญญะโกศล 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
มนต์ชัย อนันตกูล 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่
ดบับลวิเอชเอพรเีมีย่มแฟคทอรีแ่อนดแ์วรเ์ฮา้ส์ฟนัด์

สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1สงิหาคม2556ถงึวนัที่31กรกฎาคม2557
 

1. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
บาท/หน่วย 0.2666 0.1765 0.1802 0.1802 0.1802 0.1835 0.182 0.182  
วันจ่ายเงินปันผล 20/06/54 5/10/54 13/1/55 5/3/55 25/6/55 8/10/55 21/12/55 29/3/56  
 
ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 รวม 
บาท/หน่วย 0.182 0.174 0.182 0.168 0.1615 0.187 2.5857 
วันจ่ายเงินปันผล 28/6/56 30/9/56 6/12/56 31/3/57 25/6/57 30/9/57   
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ  
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544  
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้ง  
ในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  

อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน 135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว 135,771,370.00 บาท  
ผู้ถือหุ้น

 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ เจิมหรรษา กรรมการ 
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางเสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 6. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 7. นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 8. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 9. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 




