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สารจากผู้จัดการกองทรัสต์
ปี 2561 เป็นปีที่มีเหตุการณ์สำ�คัญหลายด้านที่แสดงถึงพัฒนาการ
และความสำ�เร็จของกองทรัสต์ HREIT ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโตของ
HREIT จากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมกว่าสองพันล้านบาท รวมถึง
ผลประกอบการที่ดีอันนำ�มาซึ่งการจ่ายเงินให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้
อย่างสม่ำ�สมอ
โดยในปี 2561 ทางกองทรัสต์ ได้ลงทุนเพิ่มในทรัพย์สิน 2 ครั้ง ใน
เดือนมกราคมและธันวาคม ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2,066.85 ล้านบาท
ในรูปแบบสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้าสำ�เร็จรูป ระยะ
เวลา 30 ปี และต่ออายุการเช่าได้อีก 30 ปี รวมเป็น 60 ปี ซึ่งภายหลังจากที่             
ได้ลงทุนเพิ่มดังกล่าวแล้ว ทำ�ให้กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินที่ลงทุนมี
มูลค่าสูงถึง 10,041.84 ล้านบาท ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตั้งอยู่ใน   
โครงการนิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม / โลจิสติกส์
พาร์ค 7 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี คิดเป็นพื้นที่ให้เช่า
รวมทั้งสิ้น 332,505 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่อาคารโรงงาน 230,984
ตารางเมตร และพื้นที่อาคารคลังสินค้า 101,521 ตารางเมตร
ผลประกอบการในปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมเท่ากับ 726.04
ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 526.91 ล้านบาท ซึง่ กองทรัสต์
ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
ในรูปแบบเงินปันผลและเงินลดทุนจำ�นวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.7620 บาท อัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ต่อกำ�ไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 0.1684 บาทต่อหน่วย และการจ่าย

ลดทุน 0.5936 บาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.58 ของราคาพาร์ ณ สิ้นปี   
บัญชี 2561 (ราคาพาร์ต่อหน่วย 8.8798 บาท) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นอย่างดี
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกอง
ทรัสต์ HREIT ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ในการจัดการ
บริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญต่อนโยบายการ
ลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้าง            
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำ�เสมอ

ขอแสดงความนับถือ
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

2561
1. สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์
1.1 ข้อมูลที่สำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทรัสตี
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
อายุของกองทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประเภทของหน่วยทรัสต์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust
HREIT
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
ไม่กาหนดอายุกองทรัสต์
6,239,250,423.26 บาท
ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยทรัสต์จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-REIT1) ทีแ่ สดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือ www.hemarajreit.com
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หมายเหตุ

/2

/1

50,996

39-2-58

332,505

16,820

10-1-75

301-1-93

28,012

26-0-94

33,705

17,712

18-0-29.3

20-1-37.5

57,752

พื้นที่อำคำร
(ตำรำงเมตร)
127,508

45-0-25.4

พื้นที่ดิน
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ)
144-1-35.18

พื้นทีห่ ลังคาทีใ่ ช้งานได้
มูลค่าทีล่ งทุน ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ

ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
(WHA LP 4)
รวม

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง
(ESIE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุร ี
(WHA SIL)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
(WHA LP 1)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
(WHA LP 2)

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1
(WHA ESIE1)

ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

131

10

11

2

16

19

41

จำนวน
ยูนิต
32

รำยละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน

179,648

18,838

28,440

9,936

14,861

9,072

30,082

พื้นที่หลังคำ /1
(ตำรำงเมตร)
68,419

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561

23 พฤศจิกายน 2559

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
24 ธันวาคม 2561
23 พฤศจิกายน 2559

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561

วันที่ลงทุน

15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561

15 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561
15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561
9 มีนาคม 2561
15 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561

วันที่ประเมิ นล่ำสุด

659,783,899.20
167,092,998.65
10,041,839,168.57

1,310,894,761.88

1,363,364,874.95
451,357,776.56
508,371,102.91
57,393,503.82
358,192,698.34
477,000,000.00
425,780,817.64

3,706,795,960.79
555,810,773.83

/2

มูลค่ำที่ลงทุน

610,940,000.00
162,944,000.00

1,194,010,000

1,263,640,000.00
33,730,328.00
472,170,000.00
56,562,000.00
353,600,000.00
393,670,000.00

3,358,950,000.00
546,183,000.00

รำคำประเมิ น/
สอบทำนล่ำสุด

กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าในทีด่ นิ อาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม 3 โครงการ, โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 โครงการ
และโครงการโลจิสติกส์พาร์ค 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

1.2 ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี

2561

4

2561
1.3 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้จำกอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุน
บริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสม และยังยื
่ นในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยภายหลังจากทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวจาก บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และบริษทั
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด และเป็ นผู้มสี ทิ ธิการเช่าในทีด่ นิ และอาคารโรงงานและคลังสินค้า ผู้จดั การ
กองทรัสต์มีนโยบายในการนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะว่าจ้าง บริษัท
ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ (เดิม ชื่อ “บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน)”) ซึ่ง เป็ นผู้มี
ประสบการณ์ แ ละความเชี่ย วชาญในการบริหารจัด การทรัพ ย์สิน ประเภทโรงงานและคลัง สิน ค้า ให้เ ป็ น ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยจะมีหน้าทีด่ าเนินการติดต่อหาลูกค้า หาผูท้ ม่ี คี วามประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการ
และ/หรือ เช่าพื้นที่ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมทัง้ การเจรจาข้อสัญญากับผู้ท่สี นใจในการเช่าพื้นที่ นอกจากนัน้ ยังมี
หน้าที่ในการทาการตลาดและส่งเสริมการตลาดโดยติดต่ อกับลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านนาย
หน้าต่างๆ

1.4 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรประกันรำยได้ของอสังหำริ มทรัพย์
-ไม่ม-ี

1.5 สรุปเหตุกำรณ์ ที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของกองทรัสต์
ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ดังนี้
1.5.1 ลงทุนในสิ นทรัพย์เพิ่ มเติ มครังที
้ ่ 1 เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2561
รำยละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1
(WHA ESIE1)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง
(ESIE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
(WHA LP 4)
รวม

5

หมายเหตุ

/1
/2

/1

มูลค่ำที่ลงทุน

/2

พื้นที่ดิน
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ)
19-0-52.4160

พื้นที่อำคำร
(ตำรำงเมตร)
17,632

จำนวน
ยูนิต
3

พื้นที่หลังคำ
(ตำรำงเมตร)
9,859

13-1-78

15,772

7

8,302

451,357,776.56

1-0-41

2,052

2

1,058

57,393,503.82

13-0-96

12,096

7

6,394

358,192,698.34

4-1-78.5

7,579

2

4,268

167,092,998.65

51-1-45.9160

55,131

21

29,881

1,589,847,751.20

พื้นทีห่ ลังคาทีใ่ ช้งานได้
มูลค่าทีล่ งทุน ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ

555,810,773.83

2561
1.5.2 ลงทุนในสิ นทรัพย์เพิ่ มเติ มครังที
้ ่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561
รำยละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
รวม
หมายเหตุ

พื้นที่ดิน
(ไร่-งำน-ตำรำง
วำ)
12-3-98
12-3-98

/1
/2

/1

มูลค่ำที่ลงทุน

/2

พื้นที่อำคำร
(ตำรำงเมตร)

จำนวน
ยูนิต

พื้นที่หลังคำ
(ตำรำงเมตร)

15,916

9

8,467

477,000,000.00

15,916

9

8,467

477,000,000.00

พื้นทีห่ ลังคาทีใ่ ช้งานได้
มูลค่าทีล่ งทุน ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ

1.6 สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิ น
ในการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์ได้ใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยกองทรัสต์ได้เข้าทา
สัญญาเงินกู้กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทัง้ นี้กองทรัสต์มหี นี้เงินกู้ทต่ี ้องชาระคืนแก่ผใู้ ห้กู้ตามสัญญาทัง้ สิน้ 3,320
ล้านบาท
ผู้ให้ก้ ู

จำนวนเงิ น

วงเงินกู้และสิ นเชื่อ

(ล้ำนบำท)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2,325

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

575

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)

420

วงเงิน : ประเภทวงเงินกู้ระยะยาวจานวน 2,325 ล้านบาท
ครัง้ ที่ 1 : เพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ครัง้ แรก
วงเงิน : ประเภทวงเงินกู้ระยะยาวจานวน 575 ล้านบาท
ครัง้ ที่ 2 : เพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1
วงเงิน : ประเภทวงเงินกู้ระยะยาวจานวน 420 ล้านบาท
ครัง้ ที่ 3 : เพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
เพิม่ เติมครัง้ ที่ 2

1.7 ข้อมูลกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ย้อนหลัง
กองทรัสต์มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับผลประกอบการปี 2561 จานวน 1 ครัง้ คิดเป็ นมูลค่า 0.1684
บาทต่อหน่ วยทรัสต์ ซึง่ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั อัตราผลตอบแทนรวมคิดเป็ นร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ ณ สิน้
ปี บญ
ั ชี 2561 (ราคาพาร์ต่อหน่ วย 8.8798 บาท) หรือร้อยละ 2.51 เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
(ราคาตลาดต่อหน่วย 6.7000 บาท)
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ครังที
้ ่

ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวด

วันที่จ่ำย

เงินปันผล

1

21 พฤศจิกายน 2559 – 31 มีนาคม 2560

31 พฤษภาคม 2560

0.2647

2

01 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

26 มีนาคม 2562

0.1684

1.8 ข้อมูลกำรจ่ำยเงิ นลดทุนของกองทรัสต์ย้อนหลัง
กองทรัสต์มกี ารจ่ายเงินลดทุนในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ คิดเป็ นมูลค่า 0.5936 บาทต่อหน่วยทรัสต์ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 6.68 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2561 (ราคาพาร์ต่อหน่วย 8.8798 บาท) หรือร้อยละ 8.86
เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ราคาตลาดต่อหน่วย 6.7000 บาท)
ครังที
้ ่

วันที่จ่ำย

เงินลดทุน

มูลค่ำหน่ วยทรัสต์ หลังจ่ำยเงิ นลดทุน

1
2
3
4
5
6
7
8

31 สิงหาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560
20 ธันวาคม 2560
13 มีนาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
11 กันยายน 2561
21 ธันวาคม 2561
26 มีนาคม 2562

0.1862
0.1903
0.0968
0.0759
0.1890
0.1910
0.1910
0.0226

9.8138
9.6235
9.5267
9.4508
9.2618
9.0708
8.8798
8.8572

กองทรัสต์มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนตลอดปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ คิดเป็ นมูลค่า 0.7620
บาทต่อหน่ วยทรัสต์ ซึง่ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั อัตราผลตอบแทนรวมคิดเป็ นร้อยละ 8.58 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ ณ สิน้
ปี บญ
ั ชี 2561 (ราคาพาร์ต่อหน่วย 8.8798 บาท) หรือร้อยละ 11.37 เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
(ราคาตลาดต่อหน่วย 6.7000 บาท)

1.9 ค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนี ยมของกองทรัสต์สำหรับรอบปี บัญชีที่ผ่ำนมำเฉพำะกรณี ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ในปี 2561 กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายรวมจานวน 199.13 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 47.65 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.46 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายจานวน 117.98 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
59.25
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ค่ำใช้จ่ำย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ดอกเบีย้ จ่าย
รวมค่ำใช้จ่ำย
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรวมต่อมูลค่ำสิ นทรัพย์สทุ ธิ ถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี (ร้อยละ)

พ.ศ. 2561 (หน่ วย : บำท)
14,442,615
14,442,615
2,185,264
20,815,492
29,266,142
117,977,622
199,129,750
1.33

1.10 กำรวิ เ ครำะห์ แ ละค ำอธิ บ ำยของผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ ถึ ง กำรด ำเนิ นงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงิ นของกองทรัสต์ในช่วงปี ที่ผ่ำนมำ
สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมจานวน 726.04 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 149.21 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.87 และรายได้จากการลงทุนสุทธิจานวน 526.91 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 101.56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.88 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยการเพิม่ ขึน้ ของรายได้รวมและ
รายได้จากการลงทุนสุทธิดงั กล่าวมีสาเหตุมาจากในรอบการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์
HREIT มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนเพิม่ เติมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และ 24 ธันวาคม
2561

1.11 ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์
1) ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกองทรัสต์หรือการดาเนินงานของกองทรัสต์ เป็ นความเสีย่ งทางธุรกิจที่
อาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหาประโยชน์ตามทีค่ าดหวังไว้ได้ เช่น ความเสีย่ งจาก
การจัดหาเงินค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ ออายุ ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ความเสีย่ งจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเป็ นผล
จากการทีก่ องทรัสต์กยู้ มื เงิน ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์อาจจัดหาผูเ้ ช่าได้ในอัตราค่าเช่า
ที่ต่ ากว่าที่ได้ชดเชยรายได้ค่าเช่าหรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถหาผู้เช่าได้ภายหลัง สิ้น สุด
ระยะเวลาระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ค่าเช่าตามสัญญาตกลงกระทาการ
2) ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน เป็ นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อทรัพย์สนิ
ที่กองเข้าลงทุน และอาจส่งผลถึงผลการดาเนินงานที่คาดหวังไว้ เช่น ความเสี่ยงในการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ทางบัญชีและกองทรัสต์อาจต้องมีการลดทุนเพื่อจ่าย
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ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วย ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ ความเสีย่ งเกี่ยวกับใบอนุ ญาตให้ใช้ทด่ี นิ
และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม กองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการ
ขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และขาดทางเลือกอื่นในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
3) ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนของ
กองทรัสต์ในอสังหาริมทรัพย์ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง เช่น กองทรัสต์
อาจได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ความเสี่ย งทางการเมือ ง การเปลี่ย นแปลงในกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ความเสี่ย งจากภัย
ธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย
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2. ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทรัสตี
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
อายุของกองทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประเภทของหน่วยทรัสต์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust
HREIT
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
ไม่กาหนดอายุกองทรัสต์
6,239,250,423.26 บาท
ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยทรัสต์จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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3. นโยบำย ภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จ และกำรจัดหำผลประโยชน์
3.1 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัดเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษทั ฯ”)
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติท รัสต์ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการดาเนิ น ธุ ร กรรมในตลาดทุ น ตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภท
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่ อ
ประชาชน โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ย่นื คาขอให้รบั หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มคี าสังรั
่ บหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใต้ช่ือ ย่ อ หลัก ทรัพ ย์ “HREIT” โดยเริ่ม ซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นหมวดกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
กองทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ประเภททรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุน ได้แก่
3.1.1 อำคำรคลังสิ นค้ำ ศูนย์กระจำยสิ นค้ำ หรืออำคำรโรงงำน แบบสำเร็จรูป (Ready-Built) ที่
อยู่ในเขตพืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
1) นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เข้า
ลงทุ น และ/หรือ พัฒ นาโดยบริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (รวมเรียกว่า “WHAID”) (พืน้ ทีด่ งั กล่าวรวมเรียกว่า “พืน้ ทีป่ ระกอบอุตสาหกรรม”)
2) พื้นที่ท่พี ฒ
ั นาโดย WHAID ที่อยู่ติดกับพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ ในกรณีท่ไี ม่ติดกับ
พืน้ ทีป่ ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ ทีใ่ กล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ ทีป่ ระกอบอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับหรือสนับสนุ นธุรกิจหรือการขยายตัวของธุรกิจ อาคารคลังสิ นค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ภายในพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม
ของ WHAID
3) พื้นที่นอกเหนือจาก 1) และ 2) ที่ WHAID มีกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองแต่เพียงผู้เดียว
หรือเป็ นกรรมสิทธิรวมหรื
อสิทธิครอบครองร่วมระหว่าง WHAID กับบริษทั ย่อยของ WHAID
์
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ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และยังคงถือกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา โดยพื้นที่ดงั กล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมายผังเมือง
ทัง้ นี้ พืน้ ทีด่ งั กล่าวต้องเป็ นพืน้ ทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารที่เปิ ดเผยต่อ ทรัสตีและผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ของหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรีเมีย่ ม โกรท และ HREIT แล้วเท่านัน้
3.1.2 พืน้ ที่หลังคำหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของอำคำรตำมข้อ 3.1.1 ดังกล่ำว และ
3.1.3 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ่ื น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ นห รื อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาและให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพ ย์ เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ดังกล่าว และทรัพย์สนิ อื่นใดทีอ่ าจ
ส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2
ดังกล่าว

3.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายเภรี อิชย
พฤกษ์ เพื่อทาหน้าที่ในตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
แทนนางสาวกาญจนา เอือ้ โอบอ้อม ซึง่ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
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3.3 โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์
3.3.1 แผนภำพแสดงโครงสร้ำงของกองทรัสต์
ผูถ้ ือหน่ วย
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน > ร้อยละ 15

นักลงทุนอื่น

ผลประโยชน์ตอบแทน

ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด

บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ จากัด

ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนประกอบด้วยสิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าใน

บริหารกองทรัสต์ /1

ค่าธรรมเนียม

แต่งตัง้
ผูบ้ ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน)

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

1) อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
2) อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)
3) อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE1)
4) อาคารโรงงานในโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุร ี
(WHA SIL)
5) อาคารคลังสินค้าในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกสพาร์ค1 (WHA LP 1)
6) อาคารคลังสินค้าในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)
7) อาคารคลังสินค้าในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

บริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

/1 การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
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ลงทุน

พืน้ ที่ เช่ำรวม

332,505 ตำรำงเมตร

อำคำรโรงงำน

230,984 ตำรำงเมตร

อำคำรคลังสิ นค้ำ

101,521 ตำรำงเมตร

2561
3.3.2 ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์หรือของผูถ้ ือหน่ วยรำยใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายใหญ่ โดยถือหน่วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ ร้อยละ 15
แม้ว่าบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์ทงั ้ ใน
ฐานะผูถ้ อื หน่วยรายใหญ่และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีบริษทั ในเครือคือ บริษทั ดับบลิวเอช
เอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มี
กลไกและมาตรการในการคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ 10 การกากับ
ดูแลกองทรัสต์ โดยคานึงถึงการรักษาประโยชน์สงู สุดให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
3.3.3 กำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ภำยใต้ข้อกำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัส เตรีย ล รีท แมนเนจเม้ น ท์ จ ากัด ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัส ต์
ดาเนินการบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ซึ่งผู้ถือหน่ วยทรัสต์
สามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทาการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี

3.4 รำยละเอียดทรัพย์สิน
3.4.1 ข้อมูลทัวไป
่
กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ
อีก 30 ปี ใน Ready Built Factory (อาคารโรงงาน) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้า)
ปี 2559 กองทรัสต์ได้เริม่ จัดตัง้ ขึน้ และเข้าลงทุนทรัพย์สนิ ครัง้ แรกใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ด้วยขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าอาคารรวม 261,458 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดระยอง
ในปี 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม 2 ครัง้ เพื่อเพิม่ ประโยชน์ให้กบั กองทรัสต์
โดยมีโอกาสจะทาให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์มคี วามมันคงขึ
่
น้ อีกทัง้ เป็ น
การเพิม่ ความหลากหลายของผูเ้ ช่า อันเป็ นการลดการพึ่งพารายได้จากผู้เช่ารายเดิม และทาง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าประมาณการผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนมีความสมเหตุสมผล
รายละเอียด ดังนี้
1) วันที่ 4 มกราคม 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ด้วยขนาดพืน้ ที่
เช่าอาคารและคลังสินค้ารวม 55,131 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
จากบริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด, บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีส
เทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จากัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง
จากัด เป็ นจานวนเงิน 1,589,847,751 บาท โดยระดมทุนจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และ
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน มูลค่าทีป่ ระเมินตอนเข้าลงทุน ดังนี้
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มูลค่ำประเมิ นทรัพย์สิน /1

บจก. ทีเอพี แวลูเอชัน่

บจก. 15 ที่ ปรึกษำธุรกิ จ

ตามวิธคี ดิ จากรายได้/2

1,545,070,000

1,537,000,000

ตามวิธตี น้ ทุนทดแทน (ล้านบาท) (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาและไม่
รวมค่าที่ดนิ และงานฐานราก)

640.65

480.28

หมายเหตุ /1 ข้อมูลราคาประเมินของ บจก. ทีเอพี แวลูเอชัน่ ณ 21,23 มีนาคม 2560 และ บจก.15 ทีป่ รึกษาธุรกิจ ณ 1 พฤษภาคม 2560
/2
ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สนิ ตามวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561 ซึง่ เป็ นวันทีค่ าดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทุน

2) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ด้วยขนาดพืน้ ที่
เช่าอาคารรวม 15,916 ตร.ม. ในจังหวัดสระบุรี จากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
เป็ นจานวนเงิน 477,000,000 บาท โดยการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน และใช้เงินประกัน
การเช่าและการบริการทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากผูเ้ ช่าปจั จุบนั บางส่วน มูลค่าทีป่ ระเมินตอนเข้า
ลงทุน ดังนี้
มูลค่ำประเมิ นทรัพย์สิน /1

บจก. กรุงสยำมประเมิ นค่ำ
ทรัพย์สิน

บจก. ทีเอพี แวลูเอชัน่

ตามวิธคี ดิ จากรายได้/2

464,150,000

460,790,000

ตามวิธตี น้ ทุนทดแทน (ล้านบาท) (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาและไม่
รวมค่าที่ดนิ และงานฐานราก)

162.66

200.15

หมายเหตุ/1 ข้อมูลราคาประเมินของ บจก. กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ ณ 3 กันยายน 2561 และ บจก. ทีเอพี แวลูเอชัน่ ณ 18 กันยายน 2561
/2
ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สนิ ตามวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด ณ วันที ่ 1 มกราคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีค่ าดว่ากองทรัสต์จะเข้าลงทุน
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2561
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน
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2561
3.4.2 ลักษณะทรัพย์สินที่ลงทุน
1) อำคำรโรงงำนให้เช่ำแบบ Detached Building
มีลกั ษณะเป็ นอาคารชัน้ เดียวพร้อมชัน้ ลอยเพื่อใช้เป็ นสานักงาน หลังคาทาจากแผ่นโลหะที่
มีฉนวนกันความร้อนและสันหลังคาระบายอากาศ ซึง่ ก่อสร้างในบริเวณพืน้ ทีท่ ม่ี รี วั ้ กัน้ เป็ น
สัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่จ อดรถ และพื้นที่สาหรับขนถ่ ายสินค้า ทัง้ นี้ อาคาร
โรงงานให้เ ช่ าที่ก องทรัสต์จะลงทุน ครัง้ แรกจะเป็ นอาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ้นตามแบบ
มาตรฐานแต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ ช่าแต่ละรายได้ อีกทัง้ ใน
บางพืน้ ทีย่ งั มีพน้ื ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติมทีผ่ เู้ ช่าสามารถต่อขยายได้ในอนาคตโดยไม่ตอ้ งปรับ
โครงสร้างของอาคารเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจ ขนาดของอาคารโรงงานให้เช่า
ส่วนใหญ่มขี นาดประมาณ 2,500 – 6,000 ตร.ม. โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 32 – 60
เมตร และมีความยาวตัง้ แต่ 70 – 124 เมตร สาหรับพืน้ อาคารสามารถรับน้าหนักได้ 3.5 –
5.0 ตัน ต่อตร.ม.
รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Detached Building

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Detached Building

17

2561
2) อำคำรโรงงำนให้เช่ำแบบ Attached Building
อาคารโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building เป็ นกลุ่มอาคารโรงงานแบบแถว หลังคาทา
จากแผ่นโลหะที่มฉี นวนกันความร้อนและสันหลังคาระบายอากาศ ซึ่งเป็ นอาคารชัน้ เดียว
พร้อมชัน้ ลอยทีใ่ ช้กาแพงร่วมกับผูเ้ ช่ารายอื่น อาคารโรงงานให้เช่าส่วนใหญ่มขี นาดประมาณ
500 – 2,500 ตร.ม. โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 12 – 48 เมตร และมีความยาวตัง้ แต่
24 – 72 เมตร พืน้ อาคารสามารถรับน้าหนักได้ 3.5 – 5.0 ตันต่อ ตร.ม. ตัวอาคารมีประตูชตั
เตอร์สงู ซึง่ เหมาะกับการเข้า – ออกของรถบรรทุก ชัน้ ลอยสามารถนามาใช้เป็ นสานักงาน
ได้พร้อมสาธารณู ปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา ที่ผู้เช่าสามารถเช่าและเริม่ ดาเนินการได้
ทันที
รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building
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3) อำคำรคลังสิ นค้ำให้เช่ำ
คลัง สิน ค้ า ส าเร็ จ รู ป พร้ อ มให้ เ ช่ า (Ready – Built Warehouse) ตั ง้ อยู่ ใ นท าเลที่ เ ป็ น
ยุทธศาสตร์ท่สี าคัญเหมาะแก่การเป็ นศูนย์กระจายสินค้าที่ดี อาคารคลังสินค้าสามารถ
รองรับการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารคานึงถึงระยะห่างของช่วงเสา
โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 32 – 34 เมตร และมีความยาวตัง้ แต่ 96 – 118 เมตร พืน้
อาคารมีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถรับน้ าหนักได้ 5.0 ตันต่อตร.ม. และเพดานสูง
ถึง 9 เมตร ซึง่ เหมาะกับการเข้า – ออก ขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก ซึง่ อาคารคลังสินค้า
ถูกออกแบบให้มปี ระตูสาหรับขนถ่ายสินค้า และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืน้ ให้มคี วามลาด
ชันทีเ่ หมาะสมกับความสูงของรถขนสินค้า
รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลังสินค้า

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารคลังสินค้า
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โรงงำน
คลังสิ นค้ำ
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นบั จากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี
ทีด่ นิ
เนื้อทีร่ วมประมาณ 233 ไร่ 2 งาน 83.88 ตร.วา
ทีด่ นิ
เนื้อทีร่ วมประมาณ 70 ไร่ 1 งาน 70.50 ตร.วา
สิง่ ปลูกสร้าง
108 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารรวม 230,984 ตร.ม.
สิง่ ปลูกสร้าง
23 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารรวม 101,521 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรม
จานวน 32 ยูนิต (127,508 ตร.ม.) แบ่งเป็ นโรงงาน
ดับบลิวเอชเอ
จานวน 2 ยูนิต (16,820 ตร.ม.)
ดับบลิวเอชเอ
Detached Building จานวน 22 ยูนิต (110,084 ตร.ม.)
โลจิสติกส์พาร์ค 1
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
Attached Building จานวน 10 ยูนิต (17,424 ตร.ม.)
(WHA LP 1)
(WHA ESIE1)
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 68,416 ตร.ม.
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 9,936 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรม
จานวน 41 ยูนิต (57,752 ตร.ม.) แบ่งเป็ นโรงงาน
ดับบลิวเอชเอ
จานวน 11 ยูนิต (50,996 ตร.ม.)
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
Detached Building จานวน 4 ยูนิต (20,694 ตร.ม.)
โลจิสติกส์พาร์ค 2
(ระยอง) (ESIE)
Attached Building จานวน 37 ยูนิต (37,058 ตร.ม.)
(WHA LP 2)
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 30,083 ตร.ม.
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 28,440 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรม
จานวน 19 ยูนิต (17,712 ตร.ม)
ดับบลิวเอชเอ
จานวน 10 ยูนิต (33,705 ตร.ม.)
ดับบลิวเอชเอชลบุรี 1 เป็ นโรงงานแบบ Attached Building
โลจิสติกส์พาร์ค 4
(WHA CIE 1)
(WHA LP 4)
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 9,073 ตร.ม.
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 18,839 ตร.ม.
เขตประกอบการ
จานวน 16 ยูนิต (28,012 ตร.ม.) แบ่งเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมดับบลิว
Detached Building จานวน 3 ยูนิต (11,200 ตร.ม.)
เอชเอ สระบุรี
Attached Building จานวน 13 ยูนิต (16,812 ตร.ม.)
(WHA SIL)
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 14,861 ตร.ม.
6.58
5.15
6.14

หมายเหตุ /1ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561

อายุอาคารเฉลีย่ /1(ปี )

ประเภททรัพย์สิน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ภาพรวม)
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(แยกตามโครงการ/นิ ค ม
อุตสาหกรรม)

1) แยกตำมประเภททรัพย์สิน

3.4.3 รำยละเอียดทรัพย์สิน

2561

20

21

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

1

5

4

3

2

ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ลำดับ

FZ.26

FZ.25

FZ.21

FZ.12

FZ.11

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

5,280

5,640

11,476

3,900

3,900

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

ทรัพย์สินประเภทโรงงำนแบบ Detached Building

2) แยกตำมรำยทรัพย์สิน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว
มีชนั ้ ลอย จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

17036

17035

17031

17028

17029

โฉนดที่ดิน
เลขที่

7

6

12

4

4

ไร่

2

0

0

2

2

งำน

60.80

92.40

67.10

82.08

82.08

ตร.วำ

ขนำดที่ดินเช่ำประมำณ

6.63

5.32

8.59

10.25

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
10.44

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

ลำดับ

6

7

8

9

10

D.32

D.31

D.30

FZ.29

FZ.27
A

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

8,234

7,750

2,988

6,120

3,820

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กและโครงสร้าง
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย พร้อมดาดฟ้า
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กและโครงสร้าง
เหล็ก ชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว
มีชนั ้ ลอย จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

23063

23064

23066

17013

17015

โฉนดที่ดิน
เลขที่

10

10

3

7

4

ไร่

1

1

3

3

1

งำน

6.50

6.50

51.82

74.80

96.40

ตร.วำ

ขนำดที่ดินเช่ำประมำณ

5.95

7.35

6.90

5.62

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
9.70

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

22

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

11

12

13

14

15

23

ลำดับ

D.44

D.41

D.40

D.39

D.38

แปลง
ที่ดิน
เลขที่

2,988

4,700

3,756

4,700

4,700

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

26789

26786

26785

170697,
26784

170696,
26783

โฉนดที่ดิน
เลขที่

3

5

5

5

5

ไร่

3

0

0

1

3

งำน

1.52

71.80

9.30

78.36

66.20

ตร.วำ

ขนำดที่ ดินเช่ำประมำณ

6.30

6.63

6.68

6.90

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.92

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(เช่า 170697
ทัง้ แปลง และ
แบ่งเช่า
26784)
สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(เช่า 26783 ทัง้
แปลง และแบ่ง
เช่า 170696)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

ลำดับ

16

17

18

19

20

21

G.09

C.09C

C.09B

D.49
ส่วน
ขยาย

D.49

D.48

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

4,620

5,640

5,640

1,536

3,756

4,700

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

25118

29717

29716

26797

26797

26796

โฉนดที่ดิน
เลขที่

5

6

6

1

5

7

ไร่

0

1

1

3

1

1

งำน

6.32

19.20

19.20

79.00

23.00

94.00

ตร.วำ

ขนำดที่ดินเช่ำประมำณ

5.54

4.44

5.59

1.73

6.43

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
5.90

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

24

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

22

23

24

25

26

27

25

ลำดับ

136-1

R.05-3

R.05-1

M.07

L.08

H.03

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

4,240

3,008

3,392

2,936

11,358

4,240

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็ก ชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็ก
ชัน้ เดียวจานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

50513

26731

26731

8877

17938

175591

โฉนดที่ดิน
เลขที่

6

4

5

3

12

4

ไร่

0

0

0

3

0

3

งำน

40.00

80.00

84.00

11.00

7.90

48.80

ตร.วำ

ขนำดที่ดินเช่ำประมำณ

4.76

4.79

6.32

14.84

7.60

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
5.36

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561

141,978

2,240

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าโรงงานแบบ Detached Building

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

29

136-2

4,720

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

28

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

93C

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

ลำดับ

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

24 ธ.ค.
61

4 ม.ค.
61

วันที่
ลงทุน

50690

50514

โฉนดที่ดิน
เลขที่

177

6

4

ไร่

0

3

0

งำน

42.08

50.00

32.00

ตร.วำ

ขนำดที่ดินเช่ำประมำณ

6.17

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.76

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

26

27

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

ลำดับ

1

2

3

4

5

1,582

A4/1

F.9

F.6

900

900

1,152

1,366

A3/1

F.1

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

ทรัพย์สินประเภทโรงงำนแบบ Attached Building

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

17944

17944

17944

6770

6770

โฉนดที่ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

ไร่

1

1

2

3

2

งำน

89.00

89.00

52.00

60.00

70.00

ตร.ว

ขนำดที่ดินที่ เช่ำประมำณ

6.08

6.08

6.08

15.35

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
17.42

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

ลำดับ

6

7

8

9

10

11

F.15

F.14

F.13

F.12

F.11

F.10

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

756

972

1,152

900

900

900

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

17944

17944

17944

17944

17944

17944

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

0

1

2

2

1

1

1

62.00

7.00

52.00

89.00

89.00

89.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

6.08

6.08

6.08

6.08

6.08

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.08

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

28

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

12

13

14

15

16

17

29

ลำดับ

F.21

F.20

F.19

F.18

F.17

F.16

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

528

528

528

528

528

756

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

17944

17944

17944

17944

17944

17944

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

62.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

6.08

6.08

6.08

6.08

6.08

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.08

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

ลำดับ

18

19

20

21

22

R05-6

R05-5

R05-4

F.24

F.22

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

792

900

792

1,008

528

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

26731

26731

26731

17944

17944

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

1

1

1

2

1

62.00

89.00

62.00

16.00

8.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

5.44

5.44

5.44

6.08

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.08

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

30

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

23

24

25

26

27

31

ลำดับ

R05-11

R05-10

R05-9

R05-8

R05-7

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

558

792

504

792

504

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

26731

26731

26731

26731

26731

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

12.50

62.00

8.00

62.00

8.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

5.44

5.44

5.44

5.44

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
5.44

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

ลำดับ

28

29

30

31

32

K13C-06

K13C-05

K13C-04

K13C-03

R05-12

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

1,836

1,836

1,836

2,160

792

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

30376

30376

30376

30376

26731

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

5.00

5.00

5.00

86.00

62.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

4.61

4.61

4.61

5.36

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
5.44

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

32

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

33

34

35

36

37

33

ลำดับ

K14A-09

K14A-07

K14A-02

K14A-01

K13C-07

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

1,044

900

1,296

1,152

2,160

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

4 ม.ค.
61

วันที่
ลงทุน

30381

30381

30381

30381

30376

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

1

2

1

2

2

0

25.00

89.00

88.00

52.00

86.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

5.36

5.36

5.36

5.36

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.61

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

ลำดับ

38

39

40

41

42

43

FZ/A09C06

FZ/A09C04

FZ/A09C02

FZ/A09C12

FZ/A09C10

FZ/A09C08

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

1,296

1,440

1,440

1,008

1,008

1,008

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

173788

173788

173788

173788

173788

173788

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

88.00

88.00

88.00

16.00

16.00

16.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

4.69

4.69

4.69

4.69

4.69

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.69

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

34

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

44

45

46

47

48

49

35

ลำดับ

Z55B

Z55A

FZ/A09C01

FZ/A09C03

FZ/A09C05

FZ/A09C14

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

528

792

3,168

3,132

2,484

1,440

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

52833,
52834

52833,
52834

173788

173788

173788

173788

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

1

1

1

0

1

1

3

3

1

2

8.00

62.00

38.00

29.00

31.00

88.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

6.30

6.30

4.69

4.69

4.69

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.69

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

ลำดับ

50

51

52

53

54

55

Z55H

Z55G

Z55F

Z55E

Z55D

Z55C

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

528

528

528

528

792

528

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

52834

52834

52834

52834

52833,
52834

52833,
52834

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

8.00

8.00

8.00

8.00

62.00

8.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.30

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

36

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

-

56

57

58

59

60

37

ลำดับ

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

Z59E

Z59D

Z59C

Z59B

Z59A

1,152

900

900

900

1,152

พืน้ ทีส่ ว่ นกลางภายในแปลง
Z55

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน

-

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

52837

52837

52837

52837

52837

52833,
52834

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

2

2

1

1

1

2

2

52.00

89.00

89.00

89.00

52.00

8.70

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
-

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

-

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

ลำดับ

61

62

63

64

-

65

A08C

900

1,656

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
Z59G
1,296
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
Z59H
1,296
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
Z59I
1,656
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางภายในแปลง
Z59
-

Z59F

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

90924

52837

52837

52837

52837

52837

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

6

0

0

0

0

1

0

3

2

2

3

89.00

40.60

60.00

88.00

88.00

60.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

4.40

-

6.30

6.30

6.30

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.30

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

-

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

38

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

66

67

68

69

70

71

39

ลำดับ

3C-05

3B-01

3B-03

3A-02

3A-01

A08A

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

1,296

1,296

1,224

900

900

1,152

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

วันที่
ลงทุน

52681

52681

52681

52681

52681

90925

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

2

88.00

88.00

70.00

89.00

89.00

52.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

4.34

4.61

4.61

4.61

4.61

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.40

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

72

73

74

78

79

77

76

75

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

ลำดับ

93F

93E

3B-02

27E

27D

27C

27B

27A

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

2,394

2,394

1,656

900

900

900

900

1,152

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สองชัน้ จานวน 1 หลัง

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

24 ธ.ค.
61

วันที่
ลงทุน

50690

50690

52681

27149

27149

27149

27149

27149

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

1

1

1

1

2

40.00

40.00

60.00

89.00

89.00

89.00

89.00

52.00

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

6.17

6.17

5.36

6.26

6.26

6.26

6.26

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
6.26

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

40

41

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน
89,006

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

จดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (ไม่มคี ่าตอบแทน) ให้กบั HPF

/1

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าโรงงานแบบ Attached Building
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่
วันที่
ลงทุน

โฉนด
ที่ ดิน
เลขที่
56

2

41.80

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

ทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า

A7

A5

A3

A1

B6

A1

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

5,019

5,019

5,134

5,134

3,840

12,980

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
โครงสร้างเหล็ก ชัน้
เดียว
จานวน 1 ห้อง
โครงสร้างเหล็ก ชัน้
เดียว
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

193985

193985

193985

193985

211622

211621

โฉนดที่ดิน
เลขที่

3

3

3

3

2

8

ไร่

0

0

0

0

1

0

งำน

21.75

21.75

50.50

50.50

30.00

45.00

ตร.ว

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

5.11

5.11

5.11

5.11

5.67

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.50

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ที่ ดิน

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อำคำร

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

42

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

7

8

9

-

10

11

12

43

ลำดับ

3,370

3,370

3,370

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

B6

B4

B2

5,145

5,145

5,145

พืน้ ทีส่ ว่ นกลางภายใน
แปลง WHA LP2-A

A13

A11

A9

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
-

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

193988

193988

193988

193985

193985

193985

193985

โฉนดที่ดิน
เลขที่

3

3

3

8

2

2

2

0

0

0

2

0

0

0

53.25

53.25

53.25

40.50

20.00

20.00

20.00

ขนำดที่ดินที่ เช่ำประมำณ

4.86

4.86

4.86

-

5.11

5.11

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
5.11

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

-

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

ลำดับ

13

14

15

16

17

18

B1

A4

A3

A2

A1

B8

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

1,620

4,821

3,290

3,290

3,290

5,145

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

9197, 9198

9198, 9199

9198, 9199

9198, 9199

9198, 9199

193988

โฉนดที่ดิน
เลขที่

0

2

2

2

2

3

3

3

0

0

0

0

90.00

75.25

0

0

0

53.25

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

5.58

5.42

5.58

5.58

5.58

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
4.86

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

44

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

19

20

21

22

23

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าโรงงานและคลังสินค้า

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าของคลังสินค้า

ที่ ตงั ้ ทรัพย์สิน

45

ลำดับ

D1

C2

C1

B3

B2

แปลง
ที่ ดิน
เลขที่

2

2

1

2

1

0

1

0

0

0

3

3

54.38

70.50

88.00

90.50

77.50

43.75

72.50

ขนำดที่ ดินที่ เช่ำประมำณ

304

473, 9198

9197

9197, 9198

9197

9197

โฉนดที่ดิน
เลขที่

332,505

4 ม.ค.
61

4 ม.ค.
61

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

23 พ.ย.
59

วันที่
ลงทุน

70

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ

101,521

3,777

3,802

1,970

4,665

3,180

พืน้ ที่อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

4.59

4.83

5.58

5.58

อำยุ
อำคำร
ประมำณ
(ปี )
5.58

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รูปแบบกำรได้มำซึ่ง
ทรัพย์สิน

2561

หมายเหตุ

/2

/1

50,996

39-2-58

332,505

16,820

10-1-75

301-1-93

28,012

26-0-94

33,705

17,712

18-0-29.3

20-1-37.5

57,752

พื้นที่อำคำร
(ตำรำงเมตร)
127,508

45-0-25.4

พื้นที่ดิน
(ไร่-งำน-ตำรำงวำ)
144-1-35.18

131

10

11

2

16

19

41

จำนวน
ยูนิต
32

รำยละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุน

พื้นทีห่ ลังคาทีใ่ ช้งานได้
มูลค่าทีล่ งทุน ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ

ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
(WHA LP 4)
รวม

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง
(ESIE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1
(WHA CIE 1)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุร ี
(WHA SIL)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
(WHA LP 1)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
(WHA LP 2)

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1
(WHA ESIE1)

ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

แยกตามทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ได้ดงั นี้

179,648

18,838

28,440

9,936

14,861

9,072

30,082

พื้นที่หลังคำ
(ตำรำงเมตร)
68,419

3.4.4 รำยละเอียดมูลค่ำทรัพย์สินที่ลงทุนและรำคำประเมิ น / สอบทำน ล่ำสุด

/1

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561

23 พฤศจิกายน 2559

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
24 ธันวาคม 2561
23 พฤศจิกายน 2559

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561

วันที่ลงทุน

15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561

15 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561
15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561
9 มีนาคม 2561
15 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561

วันที่ประเมิ นล่ำสุด

659,783,899.20
167,092,998.65
10,041,839,168.57

1,310,894,761.88

1,363,364,874.95
451,357,776.56
508,371,102.91
57,393,503.82
358,192,698.34
477,000,000.00
425,780,817.64

3,706,795,960.79
555,810,773.83

/2

มูลค่ำที่ลงทุน

610,940,000.00
162,944,000.00

1,194,010,000

1,263,640,000.00
33,730,328.00
472,170,000.00
56,562,000.00
353,600,000.00
393,670,000.00

3,358,950,000.00
546,183,000.00

รำคำประเมิ น/
สอบทำนล่ำสุด

2561

46

2561
3.5
กำรจั
หำผลประโยชน์
3.5
กำรจัดดดหำผลประโยชน์
หำผลประโยชน์
3.5 กำรจั
บริ
ษัทฯ ในฐานะผู้จ้จดดัั การกองทรั
สต์ (REIT Manager)
ระสงค์
พื
สร้
งอั
ราผลตอบแทนจากการ
บริ
Manager) มีมีมีวววตตตััั ถุถุถุปปประสงค์
ระสงค์เเเพื
พื่่่อออสร้
สร้าาางอั
งอัตตตราผลตอบแทนจากการ
ราผลตอบแทนจากการ
บริษษัทัทฯฯ ในฐานะผู
ในฐานะผู้จดั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์ (REIT
(REIT Manager)
ลงทุ
ในระดั
หมาะสม
และยั
งยื
่ นในระยะยาวให้
หน่
ยทรั
โดยภายหลั
จากที
องทรั
ลงทุ
ใน
ลงทุนนนในระดั
ในระดับบบทีทีทีเเเ่่่ หมาะสม
หมาะสม และยั
และยังยื
งยื
ในระยะยาวให้แแแก่ก่ก่ผผผถถถููู้้้ อออืืื หน่
หน่ วววยทรั
ยทรัสสสต์ต์ต์ โดยภายหลั
โดยภายหลังงงจากที
จากทีกกก่่่ องทรั
องทรัสสสต์ต์ต์เเเข้ข้ข้าาาลงทุ
ลงทุนนนใน
ใน
ลงทุ
่่ นนในระยะยาวให้
สิทธิการเช่
อสั
หาริ
ทรั
กล่
วจากบริ
บลิ
เอชเอ
เตรี
วลลอปเมนท์
ากั
(มหาชน)
ารเช่าาาอสั
อสังงงหาริ
หาริมมมทรั
ทรัพพพย์ย์ย์ดดดงงงััั กล่
กล่าาาวจากบริ
วจากบริษษษัทัทัท ดัดัดับบบบลิ
บลิวววเอชเอ
เอชเอ อิอิอินนนดัดัดัสสสเตรี
เตรียยยลลล ดีดีดีเเเวลลอปเมนท์
วลลอปเมนท์ จจจากั
ากัดดด (มหาชน)
(มหาชน)
สิสิททธิธิกการเช่
บริ
ษ
ท
ั
อี
ส
เทิ
ร
น
์
ซี
บ
อร์
ด
อิ
น
ดั
ส
เตรี
ย
ลเอสเตท
(ระยอง)
จ
ากั
ด
บริ
ษ
ท
ั
ดั
บ
บลิ
ว
เอชเอ
อี
ส
เทิ
ร
น
์
ซี
บ
อร์
ด
อิ
น
เตรี
บริษษททัั อีอีสสเทิ
เทิรรนน์์ ซีซีบบอร์
อร์ดด อิอินนดัดัสสเตรี
เตรียยลเอสเตท
ลเอสเตท (ระยอง)
(ระยอง) จจากั
ากัดด บริ
บริษษททัั ดัดับบบลิ
บลิววเอชเอ
เอชเอ อีอีสสเทิ
เทิรรนน์์ ซีซีบบอร์
อร์ดด อิอินนดัดัดัสสสเตรี
เตรียยยลลล
บริ
เอสเตท
ากั
และบริ
บลิ
เอชเอ
เตรี
ากั
และเป็
ารเช่
ในที
และอาคาร
เอสเตท จจจากั
ากัดดด และบริ
และบริษษษัทัทัท ดัดัดับบบบลิ
บลิวววเอชเอ
เอชเอ อิอิอินนนดัดัดัสสสเตรี
เตรียยยลลล บิบิบิวววดิดิดิ้ง้ง้ง จจจากั
ากัดดด และเป็
และเป็ นนนผูผูผู้ม้ม้มสสสีีี ทททิิิ ธิธิธิกกการเช่
ารเช่าาาในที
ในทีดดด่่่ นนนิิิ และอาคาร
และอาคาร
เอสเตท
โรงงานและคลั
การกองทรั
โยบายในการน
าทรั
กล่
วออกให้
แก่
พื
โดย
โรงงานและคลังงงสิสิสินนนค้ค้ค้าาา ผูผูผู้้้จจจดดดััั การกองทรั
การกองทรัสสสต์ต์ต์มมมนนนีีี โยบายในการน
โยบายในการนาทรั
าทรัพพพย์ย์ย์สสสนนนิิิ ดัดัดังงงกล่
กล่าาาวออกให้
วออกให้เเเช่ช่ช่าาาแก่
แก่ผผผููู้เ้เ้เช่ช่ช่าาาพื
พื้้้นนนทีทีที่่่ โดย
โดย
โรงงานและคลั
ผูผู้้จจดดัั การกองทรั
ส
ต์
ไ
ด้
ว
่
า
จ้
า
ง
บริ
ษ
ั
ท
ดั
บ
บลิ
ว
เอชเอ
อิ
น
ดั
ส
เตรี
ย
ล
ดี
เ
วลลอปเมนท์
จ
ากั
ด
(มหาชน)
ซึ
่
ง
เป็
น
การกองทรัสสต์ต์ไได้ด้วว่่าาจ้จ้าางง บริ
บริษษััทท ดัดับบบลิ
บลิววเอชเอ
เอชเอ อิอินนดัดัสสเตรี
เตรียยลล ดีดีเเวลลอปเมนท์
วลลอปเมนท์ จจากั
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน) ซึซึ่่งงเป็
เป็ นนผูผูผู้้้มมมีีี
ผู้จดั การกองทรั
ประสบการณ์
ละความเชี
วชาญในการบริ
ารจั
การทรั
ประเภทโรงงานและคลั
ให้
าร
ประสบการณ์แแและความเชี
ละความเชี่ย่ย่ยวชาญในการบริ
วชาญในการบริหหหารจั
ารจัดดดการทรั
การทรัพพพย์ย์ย์สสสนนนิิิ ประเภทโรงงานและคลั
ประเภทโรงงานและคลังงงสิสิสินนนค้ค้ค้าาา ให้
ให้เเเป็ป็ป็ นนนผูผูผู้บ้บ้บริริริหหหาร
าร
ประสบการณ์
อสั
หาริ
ทรั
(Property
Manager)
โดยจะมี
าเนิ
การติ
หาลู
หาผู
วามประสงค์
ะใช้
อสังงงหาริ
หาริมมมทรั
ทรัพพพย์ย์ย์ (Property
(Property Manager)
Manager) โดยจะมี
โดยจะมีหหหน้น้น้าาาทีทีที่ดดด่่ าเนิ
าเนินนนการติ
การติดดดต่ต่ต่อออหาลู
หาลูกกกค้ค้ค้าาา หาผู
หาผู้้้ททท่่่มมมีีี คคคีีี วามประสงค์
วามประสงค์ททท่จ่จ่จีีี ะใช้
ะใช้
อสั
บริ
าร
และ/หรื
เช่
พื
องทรั
กล่
รวมทั
การเจรจาข้
ญ
ญากั
นใจในการเช่
พื
บริกกก าร
าร และ/หรื
และ/หรือออ เช่
เช่ าาา พื
พื้้้ นนน ทีทีที่่่ขขข องทรั
องทรัพพพ ย์ย์ย์สสสิิินนน ดัดัดังงง กล่
กล่ าาา ววว รวมทั
รวมทังงง้้้ การเจรจาข้
การเจรจาข้อออ สัสัสัญ
ญ ญากั
ญากับบบ ผูผูผู้้้ททท่่่ีีีสสส นใจในการเช่
นใจในการเช่ าาา พื
พื้้้นนน ทีทีที่่่
บริ
นอกจากนั
นการท
าการตลาดและส่
เสริ
การตลาดโดยติ
กลุ
เป
หมายโดยตรง
หรื
นอกจากนันนน้้้ ยัยัยังงงมีมีมีหหหน้น้น้าาาทีทีทีใใใ่่่ นการท
นการทาการตลาดและส่
าการตลาดและส่งงงเสริ
เสริมมมการตลาดโดยติ
การตลาดโดยติดดดต่ต่ต่อออกักักับบบลูลูลูกกกค้ค้ค้าาากลุ
กลุ่่่มมมเป
เป้้้ าาาหมายโดยตรง
หมายโดยตรง หรื
หรือออ
นอกจากนั
การติ
ดต่อผ่านนายหน้าาต่ต่าางๆ
การติ
การติดดต่ต่ออผ่ผ่าานนายหน้
นนายหน้าต่างๆ
งๆ
3.5.1
ลักษณะของสัญ
ญำเช่ำำ
3.5.1
3.5.1 ลัลักกษณะของสั
ษณะของสัญ
ญญำเช่
ญำเช่ำ
กองทรั
สต์โดยทรัสสตีตีจจะเข้
าเป็ นนคูคู่่สสญ
ัั ญากั
ญากับผู้เช่าพื้้นนทีที่่โโดยตรง
โดยรายได้แและกระแสเงิ
ละกระแสเงินสดที่่
กองทรั
ดยตรง โดยรายได้
กองทรัสสต์ต์โโดยทรั
ดยทรัสตีจะเข้
ะเข้าาเป็
เป็ นคู่สญ
ญ
ั ญากับบผูผู้้เเช่ช่าาพื
พื้นที่โดยตรง
โดยรายได้และกระแสเงินนสดที
สดที่
กองทรั
สสต์ต์จจะได้
รรบบัั จากการลงทุ
นนในอสั
งงหาริ
มมทรั
พพย์ย์ทท่ก่กีี องทรั
สสต์ต์ลลงทุ
นน ได้
แแก่ก่ รายได้
คค่่าาเช่
าาทีทีดด่่ นนิิ
กองทรั
ะได้
จากการลงทุ
ในอสั
หาริ
ทรั
องทรั
งทุ
ได้
รายได้
เช่
กองทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าทีด่ นิ
และอาคาร
และค่าาบริ
การ จากการให้
เช่าโรงงานและคลังงสิสินนค้ค้าา ซึซึงง่่ สัสัญ
ญาเช่าาส่ส่ววนใหญ่
เป็ นสัญญา
และอาคาร
และอาคาร และค่
และค่าบริ
บริกการ
าร จากการให้
จากการให้เเช่ช่าาโรงงานและคลั
โรงงานและคลังสินค้า ซึง่ สัญ
ญญาเช่
ญาเช่าส่วนใหญ่
นใหญ่เเป็ป็ นนสัสัญ
ญญา
ญา
มาตรฐาน
โดยมี
ห
ลั
ก
เกณฑ์
แ
ละเงื
อ
่
นไขของสั
ญ
ญาที
ใ
่
กล้
เ
คี
ย
งกั
น
เช่
น
มาตรฐาน
นไขของสัญ
ญญาที
ญาทีใใ่่ กล้
กล้เเคีคียยงกั
งกันน เช่
เช่นน
มาตรฐาน โดยมี
โดยมีหหลัลักกเกณฑ์
เกณฑ์แและเงื
ละเงื่อ่อนไขของสั
1)
1)
1)
2)
2)
2)

รายได้
รายได้คคค่า่า่าเช่
เช่าาารายเดื
รายเดือออนนน มาจากการให้
มาจากการให้เเเช่ช่ช่าาาทีทีทีดดด่่่ นนนิิิ และอาคารโรงงานหรื
และอาคารโรงงานหรือออคลั
คลังงงสิสิสินนนค้ค้ค้าาา
รายได้
เช่
รายเดื
มาจากการให้
และอาคารโรงงานหรื
คลั
รายได้
รายได้คคค่่่าาาบริ
บริกกการรายเดื
ารรายเดือออนนน เป็
เป็ นนนรายได้
รายได้ททท่่่เเีีเี รีรีรียยยกเก็
กเก็บบบจากสั
จากสัญ
ญญาบริ
ญาบริกกการ
าร ซึซึซึ่่่งงงเกี
เกี่่่ยยยวข้
วข้ออองกั
งกับบบการ
การ
รายได้
บริ
ารรายเดื
เป็
รายได้
กเก็
จากสั
ญ
ญาบริ
าร
เกี
วข้
งกั
การ
บบารุ
ารุงงงรัรัรักกกษาอาคาร
ษาอาคาร พื
พืนนน้้้ ทีทีทีสสส่่่ ววว่่่ นกลาง
นกลาง และทรั
และทรัพพพย์ย์ย์สสสนนนิิิ ส่ส่ส่วววนกลาง
นกลาง
บารุ
ษาอาคาร
พื
นกลาง
และทรั
นกลาง
อัอัตตรำกำรเช่
ทั ย่อย ชดเชยรำยได้
รำกำรเช่ำำำพื
พืนนน้้้ ทีทีที่่่กกก่่่อออนนน WHAID
WHAID และบริ
และบริษ
ชดเชยรำยได้คคค่ำ่ำำ่ เช่
เช่ำำำ (ร้
(ร้อออยละของพื
ยละของพืนนน้้้ ทีทีที่่่รรรวม)
วม)
อัตรำกำรเช่
พื
WHAID
และบริ
ษษททัั ย่ย่ออยย ชดเชยรำยได้
เช่
(ร้
ยละของพื
วม)

ประเภท
ประเภท
ประเภท
โรงงานส
าเร็
จรูป
โรงงานส
าเร็
โรงงานสาเร็จจรูรูปป
คลั
งสินค้าสาเร็จจรูรูปป
คลั
คลังงสิสินนค้ค้าาสสาเร็
าเร็จรูป
รวม
รวม
รวม

31
ธ.ค. 60
31
31 ธ.ค.
ธ.ค. 60
60
77.3
77.3
77.3
52.6
52.6
52.6
68.4
68.4
68.4

31
มี.ค. 61
31
31 มีมี..ค.
ค. 61
61
77.5
77.5
77.5
46.4
46.4
46.4
67.6
67.6
67.6

30
มิ.ย. 61
30
30 มิมิ..ย.
ย. 61
61
77.4
77.4
77.4
51.5
51.5
51.5
69.1
69.1
69.1

30
ก.ย. 61
30
30 ก.ย.
ก.ย. 61
61
84.4
84.4
84.4
61.6
61.6
61.6
77.1
77.1
77.1

31
ธ.ค. 61
31
31 ธ.ค.
ธ.ค. 61
61
85.5
85.5
85.5
70.1
70.1
70.1
80.8
80.8
80.8

กำรครบก
ำหนดของอำยุสสญ
ัั ญำเช่
ำ
กำรครบก
กำรครบกำหนดของอำยุ
ำหนดของอำยุสญ
ญ
ั ญำเช่
ญำเช่ำำ
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ปีปี ทีที่่คครบก
ำหนดอำยุสสญ
ัั ญำเช่
ำ (พ.ศ.)
ปี ที่ครบก
รบกำหนดอำยุ
ำหนดอำยุสญ
ญ
ั ญำเช่
ญำเช่ำำ (พ.ศ.)
(พ.ศ.)
ภายในปี
2562
ภายในปี
ภายในปี 2562
2562
ภายในปี
2563
ภายในปี
ภายในปี 2563
2563
ภายในปี
2564
ภายในปี
ภายในปี 2564
2564
หลั
ง
จากปี
2565
หลั
หลังงจากปี
จากปี 2565
2565
รวม
รวม
รวม

คิคิ ดดเป็
นอัตรำส่ววนพื
น้ ที่เช่ำต่อพืนน้้ ทีที่่เเช่ช่ำำรวม
(ร้ออยละ)
คิ ดเป็
เป็ นนอัอัตตรำส่
รำส่วนพื
นพืนน้้ ทีที่่เเช่ช่ำำต่ต่ออพื
พืน้ ที่เช่ำรวม
รวม (ร้
(ร้อยละ)
ยละ)
34.17%
34.17%
34.17%
18.46%
18.46%
18.46%
33.95%
33.95%
33.95%
13.42%
13.42%
13.42%
100.00%
100.00%
100.00%
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3.5.2 กำรชดเชยรำยได้ค่ำเช่ำ
เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่มผี เู้ ช่าหรือ
อัต ราค่ า เช่ า ของทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ที่มีผู้เ ช่ า ตามสัญ ญาเช่ า และบริก ารต่ า กว่ า อัต ราขัน้ ต่ า เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า/1 โดยกาหนดอัตราค่าเช่า ดังนี้
ประเภททรัพย์สินที่เช่ำ

ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

โรงงานแบบ Attached Building
โรงงานแบบ Detached Building
คลังสินค้า

WHA ESIE 1, ESIE, WHA CIE1, WHA SIL
WHA ESIE 1, ESIE, WHA SIL
WHA LP1, WHA LP2, WHA LP4

หมายเหตุ

อัตรำค่ำเช่ำที่รบั ชดเชยรำยได้
(บำท/ตำรำงเมตร/เดือน)
185 - 193
200 - 210
147 - 155

/1

กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก ณ วันที ่ 23 พฤศจิกายน 2559 ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที ่ 1 วันที ่ 4 มกราคม 2561 และลงทุน
เพิม่ เติมครัง้ ที ่ 2 วันที ่ 24 ธันวาคม 2561

3.5.3 กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
รายละเอียดข้อมูลผูเ้ ช่าโรงงานและคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จาแนกได้ ดังต่อไปนี้
1) รำยละเอียดของผูเ้ ช่ำ /1
จำแนกตำมสัญชำติ

เอเชีย
24.63%
อเมริกา
9.87%
ออสเตรเลีย
17.41%

หมายเหตุ

/1

ยุโรป
23.06%

ญีป่ นุ่
25.03%

จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม
อื่นๆ
บรรจุภณ
ั ฑ์ 9.62%
, 5.53%
อิเลคโทรนิกส์
9.67%
อุปโภค
บริโภค,
21.05%

ยานยนต์
31.24%

โลจิสติกส์
22.89%

คิดเป็ นอัตราส่วนพื้นทีเ่ ช่าต่อพื้นทีเ่ ช่ารวม
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2) ข้อมูลผูเ้ ช่ำตำมสัดส่วนพืน้ ที่เช่ำ 5 ลำดับแรก
ลำดับ
1
2
3
4
5

รำยชื่อผู้เช่ำ
Saffron Living Co., Ltd.
Futuris Automotive (Thailand) Co., Ltd.
Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Visy Packaging (Thailand) Co., Ltd.
ZF Lemforder (Thailand) Co., Ltd.
รวม

หมายเหตุ

/1

คิ ดเป็ นร้อยละ
8.33%
4.81%
3.90%
3.45%
3.42%

ปี ที่ครบกำหนด
ประเภท
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ สัญชำติ
ธุรกิ จ
(พ.ศ.)
2564
จีน
อุปโภคบริโภค
2563
ออสเตรเลีย ยานยนต์
2564
ญี่ปนุ่
โลจิสติกส์
2564
ออสเตรเลีย บรรจุภณ
ั ฑ์
2566
เยอรมัน
ยานยนต์
23.91%

คิดเป็ นอัตราส่วนพื้นทีเ่ ช่าต่อพื้นทีเ่ ช่ารวม

3.5.4 ช่องทำงกำรจัดหำประโยชน์
ผู้จดั การกองทรัสต์มนี โยบายในการนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ว่าจ้าง บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้
มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานและคลังสินค้า
ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยจะมีหน้าทีด่ าเนินการติดต่อหาลูกค้า
หาผูท้ ม่ี คี วามประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการ และ/หรือ เช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมทัง้ การเจรจาข้อ
สัญ ญากับ ผู้ท่ีสนใจในการเช่ า พื้น ที่ นอกจากนัน้ ยัง มีห น้ า ที่ใ นการท าการตลาดและส่ง เสริม
การตลาดโดยติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านนายหน้าต่างๆ และได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมในการบริหารและค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่าตามอัต ราที่
กาหนดไว้ ซึง่ เทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั จากการบริหารให้กบั บุคคลอื่น ทางผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่ระบุใน หัวข้อ 13 การป้องกันความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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กำรจัดหำทรัพย์สินเพิ่ มเติ ม
กองทรัสต์มโี อกาสในการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมผ่านสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal)
WHAID ตกลงให้สทิ ธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรกแก่กองทรัสต์ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ในประเทศไทยประเภท
อาคารโรงงานให้เช่า และ/หรือ อาคารคลังสินค้าของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) และ/หรือ บริษทั ย่อยของ WHAID ในกรณีท่ี WHAID และ/หรือ

2561
บริษัทย่อยของ WHAID มีความประสงค์จะจาหน่ าย จ่าย โอน ให้เช่าที่มใิ ช่เป็ นการให้เช่าที่ดนิ
อาคารคลังสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน แก่ลกู ค้าทัวไปตามปกติ
่
ทางการค้า
โดย “บริษัท ย่ อ ย” ให้มีค วามหมายเช่ น เดีย วกับ ที่ก าหนดไว้ใ น ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.จ. 17/2551 หรือที่แก้ไขเพิม่ เติมใน
อนาคต และ “บริษทั ย่อยของ WHAID” ไม่ให้หมายความถึงบุคคลดังต่อไปนี้
1) บริษัทย่อยของ WHAID ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
กลายเป็ นบริษทั ย่อยของWHAID ภายหลังจากวันทีท่ าสัญญาฉบับนี้
2) บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด และบริษทั ย่อยของบริษทั อีส
เทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
โดยการให้สทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทาการ
จะไม่ใช้บงั คับในกรณีทท่ี าให้ WHAID หรือบริษทั ย่อยของ WHAID ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาหรือข้อ
ผูกพันใดๆ หรือตกเป็ นผู้ผิดนัดตามสัญญาซึ่ง WHAID หรือบริษัทย่อยของ WHAID ได้ทาไว้กบั
บุคคลใดๆ (ก) ก่อนวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ หรือ (ข) ก่อนวันที่บริษัทดังกล่าวจะกลายมาเป็ น
บริษทั ย่อยของ WHAID ตามทีไ่ ด้นิยามไว้ขา้ งต้น

3.6 กำรกู้ยืมเงิ น
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการกูย้ มื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
นัน้ เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT โดยจะช่วยให้กองทรัสต์ HREIT มีโครงสร้างการ
บริหารเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมีต้นทุนในการลงทุนทีต่ ่ าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์
เพียงอย่างเดียว ซึง่ ส่งผลให้ผลตอบแทนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดขี น้ึ
สรุปสำระสำคัญของสัญญำกู้ยืมเงิ น
ในการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยกองทรัสต์ได้เข้าทา
สัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
โดยเป็ น เงิน กู้ยืม ระยะยาวจ านวนรวม 3,320 ล้า นบาท เพื่อ ใช้สาหรับ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก โดย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกองทรัสต์และ
ผูใ้ ห้กู้ โดยมีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
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1) กู้จำกธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ผู้ให้ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้
อัตรำดอกเบีย้

อำยุสญ
ั ญำเงินกู้
กำรชำระเงินต้น
กำรชำระดอกเบีย้
หลักประกันกำรกู้ยืม

เงื่อนไขของสัญญำเงินกู้

ข้อปฏิ บตั ิ ทำงกำรเงิน
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทรัสตีกระทาในนามของทรัสต์เพื่อ การลงทุนในสิท ธิการเช่าอสังหาริม ทรัพย์
เหมราช
ครัง้ ที่ 1 : 2,325 ล้านบาท
ครัง้ ที่ 2 : 575 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ เท่ากับ MLR ปรับลดด้วยอัตราตามทีร่ ะบุในสัญญา
โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี ประเภท
เงินกูแ้ บบมีระยะเวลาของธนาคารผูใ้ ห้เงินกู้ (Minimum Loan Rate, “MLR”)
5 ปี (นับจากวันทีเ่ บิกเงินกูใ้ นแต่ละครัง้ )
ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวนเมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ (ทัง้ นี้สามารถชาระ
คืนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยมื
เงิน)
ชาระดอกเบีย้ เป็ นรายไตรมาส
1) นาสิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก
ไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้กบั ผู้ให้กู้ ซึ่งมีมูลค่าหลักประกัน
รวมไม่น้อยกว่า 2 เท่าของยอดเงินกู้
2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ผู้ ให้กู้
เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยร่วม
3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ่มี อี ายุ
มากกว่า 3 ปี
4) หลักประกันการกูย้ มื อื่นๆ (ถ้ามี) ตามทีก่ องทรัสต์และผูใ้ ห้กอู้ าจจะกาหนด
ในสัญญาเงินกู้
1) ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่นาทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันไปก่อ ภาระผูกพันกับ
สถาบันการเงินอื่น (Negative Pledge)
2) บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ตกลง
ว่ า สัด ส่ ว นการถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ นทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันจะไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ของ
จานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุนครัง้ แรก
3) ผู้กู้ จ ะให้บ ริษ ัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัส เตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) หรือ บริษ ัท ในเครือ เป็ น ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ (Property
Manager) เว้นแต่การเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปโดยมติ
ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หรือเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
- ผู้กู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สนิ ที่ม ี ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้
ถือหุน้ (Interest Bearing Debt/Equity Ratio) ไม่เกิน 1.0 เท่า
- ผู้ กู้ จ ะต้ อ งด ารงสถานะอัต ราส่ ว นการก่ อ หนี้ สิน ที่ ม ีภ าระดอกเบี้ย ต่ อ
EBITDA (Interest Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.5 เท่า
(EBITDA = ก าไรจากการด าเนิ น งาน ก่ อ นหัก ดอกเบี้ย และค่ า ใช้ จ่ า ย
ทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าจัดจาหน่ าย และไม่รวมการปรับปรุง
รายการอื่นทีม่ ใิ ช่เงินสด อาทิเช่น รายการปรับปรุงจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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2) กู้จำกธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้ให้ก้ ู

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ก้ ู

ทรัสตีกระทาในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เหมราช

วงเงินกู้

วงเงินกูร้ ะยะยาว 420 ล้านบาท
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ 80 ล้านบาท

อัตรำดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ เท่ากับ MLR ปรับลดด้วยอัตราตามทีร่ ะบุในสัญญา
โดย MLR หมายถึง ผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายใหญ่ ชนั ้ ดี
ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง

กำรชำระเงินต้น

วงเงินกูร้ ะยะยาว: 5 ปี
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ : 1 ปี

กำรชำระดอกเบีย้

ชาระเป็ นรายไตรมาส ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้

หลักประกันกำรกู้ยืม

สิทธิการเช่าของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ ในครัง้ ที่ 2 นี้ และสิทธิการเช่าของ
ทรัพย์สนิ ปจั จุบนั ของกองทรัสต์ HREITที่ปราศจากภาระผูกผัน โดยมูลค่า
หลักประกันตลอดอายุสญ
ั ญามีมูลค่ามากกว่า 2 เท่า ของยอดคงค้างสินเชื่อ
ณ เวลาใดๆ
การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน / การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยและสลักหลังให้ผใู้ ห้กู้เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยร่วม
/ การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่า / การ
จดทะเบี ย นสิท ธิก ารเช่ า และ/หรือ สิท ธิเ รีย กร้ อ ง และ/หรือ กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นหลักประกันภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ

เงื่อนไขของสัญญำเงินกู้

1) ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่นาทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันไปก่อ ภาระผูก พัน กับ
สถาบันการเงินอื่น (Negative Pledge)
2) บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (เดิม
ชื่อ “บริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน)”) ตกลงว่าสัดส่วนการถือ
หน่ วยทรัสต์ในทรัสต์เพื่อ การลงทุ นในสิท ธิการเช่าอสังหาริม ทรัพย์ของ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของจานวนหน่ วยทรัสต์
ทัง้ หมดเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก
3) ผู้กู้ จ ะให้ บริษ ัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัส เตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) หรือ บริษ ัท ในเครือ เป็ น ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ (Property
Manager) เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปโดยมติ
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ข้อปฏิ บตั ิ ทำงกำรเงิน

ผูก้ ู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถอื
หุน้ (Interest Bearing Debt/Equity Ratio) ไม่เกิน 1.0 เท่า
ผูก้ ู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อ EBITDA
(Interest Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไม่เกิน 6.5 เท่า
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4. ภำพรวมของภำวะอุ ต สำหกรรมของธุ ร กิ จกำรจั ด หำผลประโยชน์ จำก
อสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุน
4.1 ภำพรวมทำงเศรษฐกิ จของประเทศ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2561 ขยายตัวในอัตราทีล่ ดลง โดยเฉพาะในช่วงครึง่ หลังของปี ส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศ คู่คา้ เศรษฐกิจกลุ่มยูโรขยายตัวชะลอลง
ตามการบริโภคภาคเอกชนเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองในกลุ่มยูโรที่เพิม่
สูงขึน้ สาหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวชะลอลงเป็ นผลของภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลง จาก
ภาวะการเงินที่ตึงตัวเนื่องจากธนาคารเข้มงวดในการให้สนิ เชื่อมากขึน้ ตาม นโยบายดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงินของทางการเพื่อปรับลดหนี้ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจาก นโยบายกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ ทีช่ ดั เจนขึน้ ในช่วงปลายปี สาหรับเศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน) ขยายตัวชะลอลงจากภาวะ
การเงินทีต่ งึ ตัวขึน้ ในบางประเทศ ความเชื่อมันที
่ ป่ รับลดลงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ รวมทัง้
แรงกระตุ้นทางการคลังที่ปรับลดลงในบางประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีต่อเนื่อง ตาม
ปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง สะท้อนจากตลาดแรงงานทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี กอปรกับแรงสนับสนุ นด้าน
การคลังที่ยงั มีต่อเนื่อง ขณะที่การดาเนินนโยบายการเงินในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ เริม่ ลดระดับ
ความผ่อนคลายนโยบายการเงินให้เข้าสูภ่ าวะปกติ (normalization) เช่น การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง กลับเข้าสู่อตั ราเติบโตตาม ศักยภาพ
โดยยังมีปจั จัยเสีย่ งที่ต้องติดตามดังนี้ (1) ความไม่แน่ นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า (2) ความไม่แน่ นอนของข้อสรุปการออกจากสหภาพยุโรปของ สหราช
อาณาจักร (Brexit) (3) ความเสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ (geopolitical risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลก
สำหรับปี 2561 เศรษฐกิ จไทยมีกำรขยำยตัวต่อเนื่ องที่รอ้ ยละ 4.1 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้
จ่าย ภาคเอกชนทีข่ ยายตัวดีทงั ้ การบริโภคและการลงทุน สาหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่อง
ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากเงื่อนไขผูกพันของโครงการรถยนต์คนั แรกที่ต้องถือครองจนครบ 5 ปี ทยอยหมดลง
รวมถึงปจั จัยสนับสนุ นกาลังซือ้ ภาคเอกชนทีป่ รับดีขน้ึ ตามรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมทีข่ ยายตัวดี
และกระจายตัวทัวถึ
่ งมากขึน้ ความเชื่อมันครั
่ วเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง กอปรกับมีมาตรการสนับสนุ นเพิม่ เติม
จากนโยบายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ การลงทุนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและการขยายกาลัง
การผลิต ตามความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทัง้ ได้รบั ผลดีจากการย้ายฐานการผลิตในบาง
อุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออกมายังไทยในช่วงปลายปี สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังมีส่วนช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งทางราง แม้ในบางโครงการยังมีความ
ล่าช้าอยู่บา้ ง

53

ด้า นการส่ง ออกสิน ค้า ขยายตัวชะลอลงจากปี ก่ อ นหน้ า สอดคล้อ งกับ ทิศ ทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
รวมถึงการชะลอตัวลงของวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าบางกลุ่มได้รบั ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ เช่น เครื่องซักผ้า เซลล์แสงอาทิตย์ (solar
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cells) และแผงวงจรรวม อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี ผสู้ ่งออกบางอุตสาหกรรม อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า และยาง
รถยนต์ได้รบั ผลดีจากการย้ายคาสังซื
่ ้อมายังไทยมากขึ้น สาหรับการส่งออกบริการขยายตัวชะลอลงตาม
จานวนนักท่องเทีย่ วจีน ซึง่ ส่วนหนึ่งได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเทีย่ วล่มทีภ่ ูเก็ตในเดือนกรกฎาคม
ส่งผลให้ ความเชื่อมันด้
่ านความปลอดภัยของนักท่องเที่ ยวจีนลดลง รวมถึงผลของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ดี นักท่องเทีย่ วจากประเทศอื่นยังขยายตัวดีต่อเนื่อง
ภำพที่ 1 แหล่งที่มำของกำรขยำยตัวของเศรษฐกิ จไทย (Contribution to Growth)/1
(เปลีย่ นแปลงจากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนหน้า)

หมายเหตุ: /1 GDP คานวณด้วยวิธี Chain Volume Measure (CVM)
แหล่งทีม่ า: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

4.2 สภำพตลำดอสังหำริ มทรัพย์เพื่ออุตสำหกรรม
4.2.1 สภำพตลำดโรงงำนสำเร็จรูปและคลังสิ นค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำในปี พ.ศ. 2561
1) โรงงำนสำเร็จรูปให้เช่ำ
อุปทาน
ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2561 อุปทานโรงงานสาเร็จรูปมีทงั ้ สิน้ 2,828,881 ตารางเมตร โดยมีอุปทาน
ใหม่ทงั ้ สิน้ ประมาณ 10,180 ตารางเมตร อุปทานในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนเพิม่ ขึน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.4 จากปี พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็ นจานวนอุปทานใหม่ท ัง้ สิน้ 10,180 ตาราง
เมตร ทัง้ นี้ จานวนอุปทานใหม่เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมากในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 คือ
ประมาณ 100,078 ตารางเมตร และ 179,101 ตารางเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ จานวน
อุปทานใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนทัง้ สิน้ 51,493 ตารางเมตร
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ภำพที่ 2 : อุปทำนโรงงำนสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อุปทานส่วนใหญ่ อยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31 ของอุปทานทัง้ หมด
จังหวัดชลบุรถี อื เป็ นพืน้ ทีท่ ก่ี าลังพัฒนา มีความเจริญ และมีแนวโน้มในการเติบโต ชลบุรี
ถื อ ว่ า เป็ นศู น ย์ ก ลางของอุ ต สาหกรรม ปิ โตรเคมี , เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า, อาหาร, และ
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูง อาทิเช่น การท่องเทีย่ วและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้
จังหวัดชลบุรยี งั เป็ นจังหวัดทีม่ ที ่าเรือน้าลึก (แหลมฉบัง) สาหรับจังหวัดทีม่ อี ุปทานโรงงาน
สาเร็จรูปเป็ นอันดับสอง คือ จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22 โดยจังหวัด
สมุ ท รปราการ ตัง้ อยู่ท างตะวัน ออกของกรุง เทพฯ และมีนิ คมอุ ตสาหกรรมต่ า งๆ เป็ น
จานวนมาก เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยนิคมอุตสาหกรรม
บริเวณนี้ถือว่าเป็ นศูนย์การผลิต มีโรงงานทีผ่ ลิตสินค้าเพื่อการบริโภคทัง้ ในประเทศและ
ส่งออกไปต่างประเทศ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็ นบริเวณทีม่ คี วามสะดวก ทัง้
ท าเลที่ตัง้ ที่อ ยู่ ใ กล้ก รุ ง เทพมหานคร และการคมนาคมขนส่ ง ทั ้ง ทางบกและทางน้ า
เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้ท่าเรือ และสนามบิน สาหรับจังหวัดทีม่ อี ุปทานคลังสินค้ามากเป็ นอับ
ดับสาม คือ จังหวัดระยอง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17 ของอุปทานทัง้ หมด
ภำพที่ 3 : อุปทำนโรงงำนสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2561 จำแนกตำมจังหวัดที่ตงั ้
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แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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อุปสงค์
ณ สิ้น ปี พ .ศ. 2561 พื้น ที่โ รงงานสาเร็จรูปที่ถูกเช่า ไปแล้ว ทัง้ สิ้น มีประมาณ 2,200,753
ตารางเมตร จากอุปทานทัง้ สิน้ 2,828,881 ตารางเมตร โดยอุปสงค์เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2560
ประมาณ 49,114 ตารางเมตร อัตราการเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปในปี พ.ศ. 2561 อยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 77.8 เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 76.3
ภำพที่ 4 : อุปทำน อุปสงค์และอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่โรงงำนสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ในส่วนอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานสาเร็จรูปที่สูงที่สุด ณ ปี พ.ศ. 2561 คือ บริเวณจังหวัด
สมุทรปราการ มีอตั ราการเช่าพื้นที่โรงงานสาเร็จรูปสูงที่สุดถึงร้อยละ 91.3 รองลงมาคือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี มีอตั ราการเช่าพื้นที่อยู่ท่รี ้อยละ 88.1 และร้อยละ 85.5
ตามลาดับ ในขณะทีอ่ าเภอกบินทร์บุรี มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปทีต่ ่าทีส่ ุด โดย
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 0
ตำรำงแสดงอุปทำน อุปสงค์ และ อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ จำแนกตำมจังหวัดตัง้ ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2561
จังหวัด

อุปทำน

อุปสงค์

อัตรำกำรเช่ำ

ชลบุร ี

878,352

750,697

85.5%

สมุทรปราการ

619,415

565,542

91.3%

ระยอง

489,582

307,878

62.9%

อยุธยา

429,293

285,880

66.6%

ปทุมธานี

158,531

127,796

80.6%

สระบุร ี

120,000

80,980

67.5%

ปราจีนบุร ี

81,018

46,100

56.9%

ฉะเชิงเทรา

40,740

35,880

88.1%

กบินทร์บุร ี

11,950

-

0.0%

รวม

2,828,881

2,200,753

77.8%

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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ค่าเช่าพืน้ ที่
ราคาค่าเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูป ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2561 ราคาค่าเช่าทีส่ งู ทีส่ ุดนัน้ อยู่ทจ่ี งั หวัด
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งอยู่ท่ปี ระมาณ 250 บาทต่ อตารางเมตร ซึ่งเป็ นจังหวัดที่อยู่ใน
บริเ วณระเบีย งเศรษฐกิจ พิเ ศษภาคตะวัน ออก รองลงมาคือ จัง หวัด ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ มีราคาค่าเช่าที่สูงสุดอยู่ท่ี 230 บาทต่อตารางเมตร บริเวณจังหวัดระยอง
ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา ส่วนอัตราค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปทีต่ ่าทีส่ ดุ อยู่ทจ่ี งั หวัดสมุทรปราการ
โดยเริม่ ต้นที่ 123 บาท ต่อตารางเมตร เนื่องจากโรงงานสาเร็จรูปดังกล่าวตัง้ อยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมและเป็ นของผูป้ ระกอบการรายย่อย อีกทัง้ ตัวโรงงานสาเร็จรูปเป็ นอาคารเก่าที่
พัฒนามานานแล้ว
ภำพที่ 5 : รำคำค่ำเช่ำเสนอตำ่ สุดและสูงสุดของโรงงำนสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย พ.ศ. 2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

2) คลังสิ นค้ำสำเร็จรูป
อุปทาน
ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2561 อุปทานคลังสินค้ามีทงั ้ สิน้ 4,902,619 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่
ทัง้ สิน้ ประมาณ 518,838 ตารางเมตร อุปทานใหม่ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนเพิม่ ขึน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 11.8 จากอุปทานทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่แล้ว อุปทานใหม่
ทัง้ หมดนัน้ อยู่ในจังหวัดอยุธยา ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนในอัตราร้อยละ 41 ของอุปทานใหม่ในปี
2561 รองลงมาคือ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา และ จัง หวัด สมุ ท รปราการ มีอุ ป ทานใหม่อยู่ ใน
สัดส่วนร้อยละ 30 และ ร้อยละ 14 ตามลาดับ จานวนอุปทานใหม่เพิม่ ขึน้ สูงสุดในปี พ.ศ.
2557 คิดเป็ นประมาณ 910,504 ตารางเมตร อุปทานใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนทัง้ สิน้
305,257 ตารางเมตร อุปทานใหม่ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนทัง้ สิน้ 476,736 ตารางเมตร
และอุปทานใหม่ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนทัง้ สิน้ 77,877 ตารางเมตร
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ภำพที่ 6 : อุปทำนคลังสิ นค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อุปทานส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 32.6 ของอุปทาน
ทัง้ หมด จังหวัดสมุทรปราการ ตัง้ อยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ และมีนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ เป็ นจานวนมาก เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยนิคม
อุตสาหกรรมบริเวณนี้ ถือเป็ นศู นย์การผลิต มีโรงงานที่ผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคทัง้ ใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ นอกจากนี้จงั หวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ความสะดวก ทัง้ ทาเลทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และการคมนาคมขนส่งทัง้ ทางบกและ
ทางน้ า เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้ท่าเรือ สนามบินและรถไฟ อุปทานคลังสินค้าที่มากเป็ นอับดับ
สองนัน้ อยู่ท่จี งั หวัดชลบุรี คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21 ของอุปทานทัง้ หมด จังหวัดชลบุรถี อื
เป็ นพืน้ ทีท่ ก่ี าลังพัฒนา มีความเจริญ และมีแนวโน้มในการเติบโต ชลบุรถี อื ว่าเป็ นศูนย์กลาง
ของอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหาร, และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีม่ มี ูลค่า
สูง อาทิเช่น การท่องเทีย่ วและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรยี งั เป็ นจังหวัดทีม่ ี
ท่าเรือน้ าลึก (แหลมฉบัง) ในขณะที่ จังหวัดอยุธยามีอุปทานมากเป็ นอันดับทีส่ าม ซึง่ มีรอ้ ย
ละ 13.1 จังหวัดอยุธยาเป็ นสถานทีท่ ส่ี ะดวกในการจัดเก็บสินค้าเพื่อการจาหน่ ายแบบปลีก
และเพื่อ การบริโ ภคภายในประเทศ เพราะท าเลที่ตัง้ ของจัง หวัด อยุ ธ ยาตัง้ อยู่ ณ จุ ด
ศู น ย์ ก ลางของประเทศ ซึ่ ง สามารถกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ภาคเหนื อ หรื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถกระจายสินค้าสู่กรุงเทพ หรือ
แม้แ ต่ ภ าคใต้ ก็สะดวก อุ ป ทานคลัง สิน ค้า ในจังหวัด ฉะเชิงเทราเดิมทีมีจานวนน้ อยกว่า
อุปทานคลังสินค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาในปี พ.ศ. 2561 พบว่าอุปทานใหม่เพิม่
ขึ้น มาจ านวนประมาณ 156,921 ตารางเมตร ส่ ง ผลให้ อุ ป ทานคลัง สิน ค้ า ในจัง หวัด
ฉะเชิงเทรามีสดั ส่วนสูงกว่าอุปทานคลังสินค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทาให้อุปทาน
คลัง สิน ค้ า ในจัง หวัด ฉะเชิง เทราขึ้น มาอยู่ ใ นอัน ดับ ที่ 4 แทนที่อุ ป ทานคลัง สิน ค้ า ใน
กรุงเทพมหานคร โดยอุปทานคลังสินค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.4
ของอุปทานคลังสินค้าทัง้ หมด
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ภำพที่ 7 : อุปทำนคลังสิ นค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย จำแนกตำมจังหวัดที่ตงั ้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อุปสงค์
ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2561 พืน้ ทีค่ ลังสินค้าทีถ่ ูกเช่าไปแล้วทัง้ สิน้ มีประมาณ 4,126,591 ตารางเมตร
จากอุปทานทัง้ สิน้ 4,902,619 ตารางเมตร โดยอุปสงค์เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ
498,557 ตารางเมตร อัตราการเช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าในปี พ.ศ. 2561 อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 84.2
เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 ซึง่ อยู่ในอัตราร้อยละ 82.8
ภำพที่ 8 : อุปทำน อุปสงค์และอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่คลังสิ นค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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สาหรับ พื้น ที่ท่ีมีอ ัต ราการเช่ า พื้น ที่ค ลัง สิน ค้า สูง ที่สุ ด ณ สิ้น ปี พ.ศ. 2561 คือ จัง หวัด
กรุงเทพฯ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าทีถ่ ูกเช่าสูงที่สุดถึงร้อยละ 100 รองลงมาคือ จังหวัด ปทุมธานี
และ ลาพูน มีอตั ราการเช่าพืน้ ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 97 และร้อยละ 94.8 ตามลาดับ บริเวณสระบุรี
เป็ นบริเวณทีม่ อี ตั ราการเช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าทีต่ ่ า โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าอยู่ท่รี อ้ ย
ละ 44.6

2561
ตำรำงแสดงอุปทำน อุปสงค์ และ อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ จำแนกตำมสถำนที่ตงั ้ ณ พ.ศ. 2561
จังหวัด

อุปทำน

อุปสงค์

อัตรำกำรเช่ำ

สมุทรปราการ

1,596,328

1,435,067

89.9%

ชลบุร ี

1,027,763

773,278

75.2%

ฉะเชิงเทรา

557,175

414,348

74.4%

อยุธยา

642,388

557,686

86.8%

กรุงเทพฯ

404,426

404,426

100.0%

ระยอง

211,166

127,626

60.4%

ปทุมธานี

130,340

126,380

97.0%

สระบุร ี

47,615

21,256

44.6%

สมุทรสาคร

33,516

30,162

90.0%

ขอนแก่น

139,902

130,242

93.1%

ลาพูน

112,000

106,120

94.8%

รวม

4,902,619

4,126,591

84.2%

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ค่าเช่าพืน้ ที่
ราคาค่าเช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้านัน้ ขึน้ อยู่กบั แต่ละสถานทีต่ งั ้ ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2561 ราคาค่าเช่าที่
สูงทีส่ ุดนัน้ อยู่ทจ่ี งั หวัดสมุทรปราการ ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณ 190 บาทต่อตารางเมตร รองลงมา
คือ จังหวัดปทุมธานี มีราคาค่าเช่าทีส่ งู สุดอยู่ท่ี 184 บาทต่อตารางเมตร ส่วนบริเวณจังหวัด
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็ นจังหวัดที่อยู่ในบริเวณระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวัน ออก ซึ่ง มีร าคาสูง ที่สุด อยู่ท่ีประมาณ 180 บาทต่ อ ตารางเมตร ทัง้ นี้ ราคาค่ าเช่า
คลังสินค้าแปรผันตามปจั จัยหลายอย่าง อันได้แก่ สภาพของคลังสินค้า อายุของอาคาร และ
วัสดุทใ่ี ช้ในการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพื่อให้มคี ุณสมบัตพิ เิ ศษ
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ภำพที่ 9 : รำคำค่ำเช่ำเสนอตำ่ สุดและสูงสุดของคลังสิ นค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำในประเทศไทย พ.ศ. 2561

แหล่งทีม่ า: ฝา่ ยวิจยั และทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาโครงการ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

4.2.2 แนวโน้ มของภำพรวมธุรกิ จโรงงำนสำเร็จรูปและคลังสิ นค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำ
ภาพรวมธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ามีการปรับตัวดีขน้ึ และมีแนวโน้มทีด่ ี สาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ดังจะเห็นได้จาก การฟื้น
ตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในบางประเภท ทีม่ อี ตั ราการใช้กาลังการผลิต (capacity utilization
rate) ดีขน้ึ กล่าวคือ ธุรกิจยานยนต์ ทีม่ กี ารฟื้นตัวในปี ทผ่ี ่านมา ทาให้โรงงานทีท่ าการผลิตรถยนต์
เริม่ เพิม่ จานวนการผลิต เมื่อโรงงานรถยนต์เพิม่ จานวนการผลิต จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวทัง้ ใน
ส่วนของธุรกิจโรงงานที่ผลิตอะไหล่หรือชิ้นส่วนทีใ่ ช้ในการผลิตรถยนต์ และธุรกิ จคลังสินค้าด้วย
นอกจากนี้ ยังมีอกี ปจั จัย ทีส่ ่งเสริมให้ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปมีแนวโน้มทีด่ ี อันได้แก่ ความกังวล
เรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ โดยคาดว่า ในระยะสัน้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ได้รบั ผลดีจากการปรับเพิม่ ภาษีนาเข้าสินค้าของสหรัฐและจีน เนื่อ งจากมีความเป็ นไปได้ท่นี ัก
ลงทุนชาวจีนจะหลังไหลเข้
่
ามาลงทุนตัง้ ฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อผลิตสินค้าเพื่อ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนชาวจีนมีความคุน้ เคยต่อประเทศไทย ทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรม
สังคม อาหาร สถานทีท่ ่องเทีย่ ว และ ศาสนา และเมื่อมีการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ ทาให้ความต้องการโรงงานสาเร็จรูปมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการ
ส่งออกมากขึน้ นอกจากนี้ การเลือกตัง้ ที่จะเกิดขึน้ ทาให้เสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลให้นัก
ลงทุนต่างชาติมคี วามเชื่อมันที
่ ่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ก็เป็ นอีกปจั จัยที่ส่งผลกระทบกับ
ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าและคลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่า
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โดยทาเลทีน่ ักลงทุนสนใจตัง้ ถิน่ ฐานการผลิต หรือ สนใจเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปและคลังสินค้า
คือ ท าเลบริเ วณพื้น ที่ร ะเบีย งเศรษฐกิจ พิเ ศษภาคตะวัน ออก (EEC) เนื่ อ งจากนโยบายการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาสนามบิน การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง และ ท่าเรือ
ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการหลายรายสนใจเข้ามาเช่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณนี้เป็ นจานวนมาก โครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่จะ
ส่งผลเชิงบวกต่อระบบโลจิสติกส์ท่คี รบวงจรและภาคอุตสาหกรรมของไทยทีจ่ ะขยายตัวเพิม่ ขึน้
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กลายเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของอาเซียน ทาให้มผี ู้ประกอบการรายใหญ่และนัก
ลงทุ น ต่ า งประเทศเข้า มาลงทุน พัฒนานิค มอุ ตสาหกรรมในพื้น ที่ร ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลต่ อความต้องการในธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปและธุรกิจคลังสินค้า
สาเร็จรูปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็ น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ หรือจังหวัดใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิม่ มากขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน
ของนักลงทุนในพืน้ ที่
นอกจากนี้ สาหรับธุรกิจคลังสินค้า คาดว่าผู้ประกอบการจะมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
และระบบอัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาช่วยในการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า เนื่องจากจะ
ช่วยพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าให้ผปู้ ระกอบการและลูกค้าสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยัง เป็ น การตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลูกค้าและช่วยให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่จะมีจานวนเพิ่ม สูงขึ้นในอนาคต โดยอาจมีการหา
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิจ และการร่ ว มทุ น ทางการค้ า กับ บริ ษั ท ข้า มชาติ ห รื อ บริ ษั ท ไทยที่เ ป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีก หรือผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างคลังสินค้าร่วมกัน ซึง่ ถือ
เป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอีกด้วย
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5. ปัจจัยควำมเสี่ยง
5.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรัสต์หรือกำรดำเนิ นงำนของกองทรัสต์
5.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงิ นค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุไปอีก 30 ปี และกำร
อำจไม่ได้รบั กำรต่อสัญญำเช่ำทรัพย์สินออกไปอีก 30 ปี
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เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะทากับเจ้าของทรัพย์สนิ ทุ กรายนัน้ จะมีกาหนดเวลา
30 ปี โดยเมื่อสิน้ สุดกาหนดเวลาการเช่าดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าได้ตกลงให้คามันแก่
่ กองทรัสต์ว่าจะให้
กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะต่อสัญญาเช่าได้อกี 30 ปี ทัง้ นี้ แม้ว่ากองทรัสต์จะมีสทิ ธิในการต่อสัญญาเช่า
ดัง กล่ า วตามค ามัน่ ที่ผู้ใ ห้เ ช่ า ได้ใ ห้ไ ว้ตามสั ญ ญาเช่ า ก็ต าม โดยมีก ารก าหนดค่ า เช่ า สาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุสาหรับทรัพย์สนิ ไปอีก 30 ปี และค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า เป็ น
จานวน 505.5 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก จานวน 101.1 ล้านบาท สาหรับ
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่หนึ่ง และจานวน 30.33 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักที่
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สอง ทัง้ นี้ หากกองทรัสต์ไม่สามารถระดมทุนได้เพียงพอตามค่าเช่าที่ไ ด้
กาหนดไว้กองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สทิ ธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ หรือจากสาเหตุอ่นื ใดก็ดที ่ี
อาจไม่สามารถใช้สทิ ธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของผู้ให้เช่า
หรือการมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย หรือข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายเกีย่ วกับสัญญาเช่า หรือผูร้ บั โอน
กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่าซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตั ติ ามคามัน่ หรือการเข้าสูก่ ระบวนการ
ล้มละลาย หรือฟื้นฟูกจิ การของผูใ้ ห้เช่า เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ในการจัดหาเงินค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุ กองทรัสต์สามารถตัดสินใจ
ใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้โดยการแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าในปี ท่ี 21 ถึงปี ท่ี 25 ของ
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ กองทรัสต์มรี ะยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาการระดมทุนได้อย่าง
เพียงพอ กล่าวคือ ประมาณ 5 – 10 ปี เพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อชาระค่าเช่าและค่าจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุจานวน 505.5 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ครัง้ แรก จานวน 101.1 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่หนึ่ง และจานวน
30.33 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สอง ไม่ว่าจะเป็ นเงินกู้ และ/หรือ
เงินทุน และ/หรือ เก็บเงินสะสมจากกาไรจากการดาเนินงาน โดยหากในเวลาดังกล่าว กองทรัสต์
เห็นสมควรใช้การระดมทุนเพิม่ เติม และ/หรือ การกู้ยมื เงิน และ/หรือ การเก็บเงินสะสมจากการ
ดาเนินงาน อาจมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และ/หรือ สัดส่วน
ภาระหนี้ และ/หรือ ประโยชน์ตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั
นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สทิ ธิในการต่อสัญญาดังกล่าว
จากสาเหตุอ่นื ดังกล่าวข้างต้น กองทรัสต์จงึ กาหนดเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้ผใู้ ห้เช่าทุกรายให้คา
รับรองว่าจะไม่ขาย จาหน่ ายหรือโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่า ทัง้ นี้ เพื่อดารงสถานะของผูใ้ ห้
เช่ า ตามสัญ ญาเช่า นอกจากนี้ กองทรัสต์ไ ด้จ ัด ให้ผู้ให้เ ช่ า น าทรัพ ย์สิน ที่ให้เ ช่า มาจานองกับ
กองทรัสต์โดยมีวงเงินจานองในจานวนไม่สงู กว่าราคาประเมินเฉลีย่ ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สนิ ที่ เช่าที่กองทรัสต์ลงทุนโดยวิธคี ิดจากรายได้ (Income
Approach) ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน หรือในกรณีทม่ี กี ารกาหนดวงเงินจานองไว้ตามกฎหมาย
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ทีทีเเ่่ กีกียย่่ วข้
วข้อองง ให้
ให้กกาหนดวงเงิ
าหนดวงเงินนจจานองในจ
านองในจานวนสู
านวนสูงงสุสุดดเท่
เท่าาทีที่ก่กฎหมายที
ฎหมายทีเเ่่ กีกียย่่ วข้
วข้อองสามารถให้
งสามารถให้รระบุ
ะบุไได้ด้
ซึซึงง่่ จะต้
จะต้อองไม่
งไม่สสงงูู กว่
กว่าาราคาประเมิ
ราคาประเมินนเฉลี
เฉลียย่่ ของผู
ของผูปป้้ ระเมิ
ระเมินนมูมูลลค่ค่าาทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ 22 (สอง)
(สอง) รายที
รายทีทท่่ าการประเมิ
าการประเมินน
ทรัพพ ย์ย์สสิินน ทีที่่เเ ช่ช่ าา ทีที่่กก องทรั
องทรัสส ต์ต์ ลลงทุ
งทุ นน ในครั
ในครังง้้ นีนี้้ โโ ดยวิ
ดยวิธธีีคคิิดด จากรายได้
จากรายได้ (Income
(Income Approach)ณ
Approach)ณ วัวันน ทีที่่
ทรั
กองทรั
กองทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนน ในการนี
ในการนี้้ สสาหรั
าหรับบกรณี
กรณีททมม่่ีี กกีี ฎหมายก
ฎหมายกาหนดวงเงิ
าหนดวงเงินนจจานองสู
านองสูงงสุสุดดไว้
ไว้สสาหรั
าหรับบทีทีดด่่ นนิิ
แปลงใดทุ
ัั ญาตกลงด
แปลงใดทุกกๆๆ 10
10 (สิ
(สิบบ)) ปีปี นนับับจากวั
จากวันนเริ
เริมม่่ ต้ต้นนระยะเวลาการเช่
ระยะเวลาการเช่าา คูคู่่สสญ
ญ
ญาตกลงดาเนิ
าเนินนการเพิ
การเพิมม่่ วงเงิ
วงเงินน
จจานองให้
านองให้เเท่ท่าากักับบจจานวนสู
านวนสูงงสุสุดดเท่
เท่าาทีทีกก่่ ฎหมายที
ฎหมายทีเเ่่ กีกียย่่ วข้
วข้อองสามารถให้
งสามารถให้รระบุ
ะบุไได้ด้ ณ
ณ ขณะนั
ขณะนันน้้ ๆๆ ซึซึงง่่ จะต้
จะต้อองง
ไม่สสงงูู กว่
กว่าาราคาประเมิ
ราคาประเมินนเฉลี
เฉลียย่่ ของผู
ของผูปป้้ ระเมิ
ระเมินนมูมูลลค่ค่าาทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ 22 (สอง)
(สอง) รายที
รายทีทท่่ าการประเมิ
าการประเมินนทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ
ไม่
ทีทีเเ่่ ช่ช่าาทีทีกก่่ องทรั
องทรัสสต์ต์ลลงทุ
งทุนนในครั
ในครังง้้ นีนี้้โโดยวิ
ดยวิธธคคีี ดดิิ จากรายได้
จากรายได้ (Income
(Income Approach)
Approach) ณ
ณ วัวันนทีทีกก่่ องทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าา
ลงทุ
ลงทุนนครั
ครังง้้ แรก
แรก เพื
เพื่่ออเป็
เป็ นนประกั
ประกันนการปฏิ
การปฏิบบตตัั ิติตามสั
ามสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าาและเยี
และเยียยวยาความเสี
วยาความเสียยหายที
หายที่เ่เกิกิดดขึขึนน้้ กักับบ
กองทรัสสต์ต์จจากการที
ากการทีไไ่่ ม่ม่สสามารถใช้
ามารถใช้ททรัรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีเเ่่ ช่ช่าาได้
ได้ตตามสั
ามสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าาอีอีกกด้ด้ววยย
กองทรั
ซึซึงง่่ หากเกิ
วมาข้าางต้
งต้นนและผู
และผูใใ้้ ห้ห้เเช่ช่าาไม่
ไม่สสามารถด
ามารถดาเนิ
าเนินนการแก้
การแก้ไไขได้
ขได้ภภายในระยะเวลาที
ายในระยะเวลาที่่
หากเกิดดกรณี
กรณีดดงงัั ทีทีกก่่ ล่ล่าาวมาข้
กกาหนดไว้
ัั ญาเช่
าหนดไว้ใในสั
นสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าา และเป็
และเป็ นนเหตุ
เหตุใให้ห้กกองทรั
องทรัสสต์ต์ไไม่ม่สสามารถบั
ามารถบังงคัคับบสิสิททธิธิใในการต่
นการต่อออายุ
อายุสสญ
ญ
ญาเช่าา
ได้
ได้ กองทรั
กองทรัสสต์ต์มมสสีี ททิิ ธิธิเเรีรียยกค่
กค่าาเสี
เสียยหายจากผู
หายจากผูใใ้้ ห้ห้เเช่ช่าาจากเหตุ
จากเหตุดดงงัั กล่
กล่าาวว และมี
และมีสสททิิ ธิธิใในการบอกเลิ
นการบอกเลิกกสัสัญ
ญญา
ญา
เช่าา และ/หรื
และ/หรืออ บับังงคัคับบจจานองทรั
านองทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีจจ่่ านองภายใต้
านองภายใต้สสญ
ญ
ญาเช่าาได้
ได้ททนนัั ทีที และผู
และผูใใ้้ ห้ห้เเช่ช่าาจะต้
จะต้อองช
งชาระ
าระ
เช่
ัั ญาเช่
คืคืนน ค่ค่ าา เช่
เช่ าา ล่ล่ วว งหน้
งหน้ าา คงเหลื
คงเหลืออ ตามสั
ตามสัดด ส่ส่ วว นของระยะเวลาการเช่
นของระยะเวลาการเช่ าา ทีที่่ เเ หลื
หลืออ อยู
อยู่่ รวมถึ
รวมถึ งง เงิ
เงินน หรื
หรืออ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ออ่่นนืื ใดที
ใดทีผผ่่ ใใูู้้ ห้ห้เเช่ช่าาได้
ได้รรบบัั ไว้
ไว้ใในนามกองทรั
นนามกองทรัสสต์ต์ใให้ห้แแก่ก่กกองทรั
องทรัสสต์ต์ ตลอดจนค่
ตลอดจนค่าาขาดประโยชน์
ขาดประโยชน์
จากการที่่กกองทรั
จากการที
องทรัสสต์ต์ไไม่ม่สสามารถใช้
ามารถใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ซซงง่่ึึ ทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีเเ่่ ช่ช่าาได้
ได้ตตามระยะเวลาการเช่
ามระยะเวลาการเช่าาทีทีเเ่่ หลื
หลือออยู
อยู่่
ซึซึงง่่ รวมไปถึ
รวมไปถึงงระยะเวลาการเช่
ระยะเวลาการเช่าาทีทีตต่่ ่่อออายุ
อายุ อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ดดีี วงเงิ
วงเงินนจจานองอย่
านองอย่าางสู
งสูงงตามกฎหมายที
ตามกฎหมายทีเเ่่ กีกียย่่ วข้
วข้อองง
กกาหนด
าหนด ณ
ณ ปปจจัั จุจุบบนนัั มีมีดดงงัั นีนี้้
กฎหมายทีเเ่่ กีกียย่่ วข้
วข้อองกั
งกับบการนิ
การนิคคมอุ
มอุตตสาหกรรม
สาหกรรม ระบุ
ระบุวว่่าา กรณี
กรณีททดด่่ีี นนิิ พร้
พร้ออมสิ
มสิงง่่ ปลู
ปลูกกสร้
สร้าางง วงเงิ
วงเงินนจจานอง
านอง
กฎหมายที
อย่าางสู
งสูงงต้ต้อองไม่
งไม่เเกิกินนราคาประเมิ
ราคาประเมินนทีทีดด่่ นนิิ ทีทีใใ่่ ช้ช้ใในการจดทะเบี
นการจดทะเบียยนสิ
นสิททธิธิแและนิ
ละนิตตกกิิ รรมของกรมที
รรมของกรมทีดด่่ นนิิ รวม
รวม
อย่
ราคาสิงง่่ ปลู
ปลูกกสร้
สร้าางตามราคาประเมิ
งตามราคาประเมินนสิสิงง่่ ปลู
ปลูกกสร้
สร้าางของ
งของ กนอ.
กนอ. หรื
หรืออราคาที
ราคาทีคค่่ ณะกรรมการก
ณะกรรมการกาหนด
าหนด
กักับบราคาสิ
หรืออเห็
เห็นนชอบ
ชอบ
หรื
แม้กกองทรั
องทรัสสต์ต์จจะเป็
ะเป็ นนเจ้
เจ้าาหนี
หนี้้บบุุรรมมิิ สิสิททธิธิบบนทรั
นทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีที่จ่จานองในวงเงิ
านองในวงเงินนจจานอง
านอง (ซึ
(ซึ่ง่งอาจต
อาจต่่ าากว่
กว่าา
ทัทังง้้ นีนี้้ แม้
ความเสียยหายที
หายทีเเ่่ กิกิดดขึขึนน้้ จริ
จริงง)) อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ดดีี หากกองทรั
หากกองทรัสสต์ต์ไได้ด้รรบบัั ความเสี
ความเสียยหายมากกว่
หายมากกว่าาวงเงิ
วงเงินนจจานอง
านอง
ความเสี
กองทรัสสต์ต์ยยงงัั คงมี
คงมีสสททิิ ธิธิใในการเรี
นการเรียยกร้
กร้อองค่
งค่าาเสี
เสียยหาย
หาย และ/หรื
และ/หรืออ ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายอื
ยอื่น่นใดอั
ใดอันนเกิ
เกิดดจากการที
จากการทีมม่่ เเีี หตุ
หตุ
กองทรั
เกิดดขึขึนน้้ นันันน้้ จากผู
จากผูใใ้้ ห้ห้เเช่ช่าา อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ดดีี การด
การดาเนิ
าเนินนการดั
การดังงกล่
กล่าาวอาจใช้
วอาจใช้รระยะเวลาด
ะยะเวลาดาเนิ
าเนินนการ
การ และ/
และ/
ผิผิดดนันัดดเกิ
หรืออ ไม่
ไม่สสามารถเยี
ามารถเยียยวยาความเสี
วยาความเสียยหายทั
หายทังง้้ หมดที
หมดทีเเ่่ กิกิดดขึขึนน้้ แก่
แก่กกองทรั
องทรัสสต์ต์ไได้ด้
หรื
5.1.2
5.1.2 ควำมเสี
ควำมเสี่่ยยงจำกควำมขั
งจำกควำมขัดดแย้
แย้งงทำงผลประโยชน์
ทำงผลประโยชน์ทที่ี่ออำจเกิ
ำจเกิ ดดขึขึนน้้
บริษษททัั ฯฯ ในฐานะผู
ในฐานะผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์ ซึซึงง่่ เป็
เป็ นนบริ
บริษษททัั ย่ย่ออยของบริ
ยของบริษษททัั ดัดับบบลิ
บลิววเอชเอ
เอชเอ อิอินนดัดัสสเตรี
เตรียยลล ดีดี
บริ
เวลลอปเมนท์ จจากั
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน) (“WHAID”)
(“WHAID”) แต่
แต่งงตัตังง้้ ให้
ให้ WHAID
WHAID ซึซึ่ง่งเป็
เป็ นนผูผู้ถ้ถือือหุหุ้น้นใหญ่
ใหญ่ขของบริ
องบริษษททัั ฯฯ
เวลลอปเมนท์
เป็ นนผูผู้บ้บริริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เเพื
พื่่ออบริ
บริหหารจั
ารจัดดการทรั
การทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีกก่่ องทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนน ตามกลยุ
ตามกลยุททธ์ธ์แและ
ละ
เป็
นโยบายทีบบ่่ ริริษษททัั ฯฯ กกาหนด
าหนด อีอีกกทัทังง้้ WHAID
WHAID ยัยังงมีมีคความเกี
วามเกียย่่ วพั
วพันนกักับบกองทรั
กองทรัสสต์ต์ใในฐานะเป็
นฐานะเป็ นนผูผูใใ้้ ห้ห้เเช่ช่าา
นโยบายที
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีกก่่ องทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนนครั
ครังง้้ แรก
แรก และในการลงทุ
และในการลงทุนนเพิ
เพิมม่่ เติ
เติมมครั
ครังง้้ ทีที่่ 11 และครั
และครังง้้ ทีที่่ 22
ทรั
นอกจากนี้้ เนื
เนื่่ อองจาก
งจาก WHAID
WHAID และเจ้
และเจ้าาของทรั
ของทรัพพย์ย์สสนนิิ อือื่่นนทีทีเเ่่ ป็ป็ นนบริ
บริษษททัั ย่ย่ออยของ
ยของ WHAID
นอกจากนี
WHAID ยัยังงคงเป็
คงเป็ นน
เจ้
อาคารโรงงานแบบสาเร็
าเร็จจรูรูปป (Ready(Readyเจ้าาของที
ของที่ด่ดนนิิ และอาคารคลั
และอาคารคลังงสิสินนค้ค้าาศูศูนนย์ย์กกระจายสิ
ระจายสินนค้ค้าาหรื
หรือออาคารโรงงานแบบส
Built)
Built) ให้
ให้เเช่ช่าาซึซึ่ง่งตัตังง้้ อยู
อยู่่ใในนิ
นนิคคมอุ
มอุตตสาหกรรม/โลจิ
สาหกรรม/โลจิสสติติกกส์ส์พพาร์
าร์คคเดี
เดียยวกั
วกันนกักับบทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีกก่่ องทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าา
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ลงทุ
ลงทุนน และ
และ WHAID
WHAID ยัยังงททาหน้
าหน้าาทีทีผผ่่ บบูู้้ ริริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ใให้ห้แแก่ก่กกองทุ
องทุนนรวมอสั
รวมอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์แและ
ละ
ลงทุน และ WHAID ยังทาหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิสิททธิธิกการเช่
ารเช่าาเหมราชอิ
เหมราชอินนดัดัสสเตรี
เตรียยลล (“HPF”)
(“HPF”) อีอีกกด้ด้ววยย ซึซึ่่งง WHAID
WHAID จะท
จะทาหน้
าหน้ าาทีที่่บบริริหหารและจั
ารและจัดดหา
หา
สิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (“HPF”) อีกด้วย ซึ่ง WHAID จะทาหน้ าที่บริหารและจัดหา
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ จจ ากอสั
ากอสังง หาริ
หาริมม ทรั
ทรัพพ ย์ย์ขข อง
อง HPF
HPF ซึซึ่่งง มีมีลลัักก ษณะและที
ษณะและที่่ตตัังง้้ ใกล้
ใกล้ เเ คีคียย งกั
งกับบ ทรั
ทรัพพ ย์ย์ สสิินน ทีที่่
ผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ข อง HPF ซึ่ง มีลัก ษณะและที่ตัง้ ใกล้ เ คีย งกับ ทรัพ ย์ สิน ที่
กองทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนน ซึซึ่่งงททาให้
าให้บบทบาทต่
ทบาทต่ าางๆ
งๆ ของ
ของ WHAID
WHAID ทีที่่มมีตีต่่ ออกองทรั
กองทรัสสต์ต์ททงงัั ้้ ในฐานะที
ในฐานะที่่เเ ป็ป็ นน
กองทรั
กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งทาให้บทบาทต่ างๆ ของ WHAID ที่มีต่อกองทรัสต์ทงั ้ ในฐานะที่เ ป็ น
ผูผูบบ้้ ริริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ และผู
และผูใใ้้ ห้ห้เเช่ช่าาทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีที่่ กกองทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนน อาจก่
อาจก่ออให้
ให้เเกิกิดดความขั
ความขัดดแย้
แย้งง
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์กกบบัั กองทรั
กองทรัสสต์ต์ไได้ด้ ไม่
ไม่วว่า่าจะเป็
จะเป็ นนการคั
การคัดดเลื
เลืออกที
กทีดด่่ นนิิ และอาคารคลั
และอาคารคลังงสิสินนค้ค้าาศูศูนนย์ย์กกระจาย
ระจาย
ทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจาย
สิสินนค้ค้าาหรื
หรือออาคารโรงงานแบบส
อาคารโรงงานแบบสาเร็
าเร็จจรูรูปป (Ready-Built)ให้
(Ready-Built)ให้เเช่ช่าา มาเสนอให้
มาเสนอให้กกบบัั กองทรั
กองทรัสสต์ต์ รวมถึ
รวมถึงงการ
การ
สินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built)ให้เช่า มาเสนอให้กบั กองทรัสต์ รวมถึงการ
จัจัดดหาผู
เ
้
ช่
า
ใหม่
หาผูเ้ ช่าใหม่
จัดหาผูเ้ ช่าใหม่
อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตาม
าม บริ
บริษษัทัทฯฯ ได้
ได้ตตระหนั
ระหนักกถึถึงงความขั
ความขัดดแย้
แย้งงทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์ททออ่่ีี าจเกิ
าจเกิดดขึขึนน้้ จึจึงงได้
ได้กกาหนด
าหนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จึงได้กาหนด
หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์ใในการก
นการกากั
ากับบดูดูแแลการบริ
ลการบริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ขของผู
องผูบบ้้ ริริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ เพื
เพื่่ออปป้้้ อองกั
งกันน
หลัั กเกณฑ์ในการกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปองกัน
ญั หาดั
หาดังงกล่
กล่าาวที
วที่่ออาจเกิ
าจเกิดดขึขึนน้้ โดยมี
โดยมีกการก
ารกาหนดให้
าหนดให้ตตลอดระยะเวลาที
ลอดระยะเวลาที่่ WHAID
WHAID ปฏิ
ปฏิบบตตัั ิิหหน้น้าาทีที่เ่เป็ป็ นน
ปปญ
ปญั หาดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ โดยมีการกาหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ WHAID ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
ผูผูบบ้้ ริริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ขของกองทรั
องกองทรัสสต์ต์ WHAID
WHAID ตกลงต่
ตกลงต่ออกองทรั
กองทรัสสต์ต์วว่า่าทุทุกกครั
ครังง้้ ทีทีมม่่ ผผีี สสูู้้ นใจเช่
นใจเช่าาทีทีดด่่ นนิิ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAID ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ทีม่ ผี สู้ นใจเช่าทีด่ นิ
และอาคารคลั
และอาคารคลังงสิสินนค้ค้าาศูศูนนย์ย์กกระจายสิ
ระจายสินนค้ค้าาหรื
หรือออาคารโรงงานแบบส
อาคารโรงงานแบบสาเร็
าเร็จจรูรูปป (Ready-Built)
(Ready-Built) WHAID
WHAID
และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) WHAID
จะเสนอทรั
จะเสนอทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีวว่่ ่่าางทั
งทังง้้ หมดที
หมดทีตต่่ รงตามความต้
รงตามความต้อองการของลู
งการของลูกกค้ค้าา (Specification)
(Specification) ให้
ให้ลลูกูกค้ค้าาเป็
เป็ นนผูผู้้
จะเสนอทรัพย์สนิ ทีว่ ่างทัง้ หมดทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า่ (Specification) ให้ลูกค้าเป็ นผู้
พิจจารณาตั
ารณาตัดดสิสินนใจ
ใจ โดยไม่
โดยไม่มมกกีี ารแบ่
ารแบ่งงแยกว่
แยกว่าาจะเป็
จะเป็ นนทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ของฝ
ของฝาา่ ยใด
ยใด รวมถึ
รวมถึงงการก
การกาหนดค่
าหนดค่าาเช่
เช่าา
พิ
พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มกี ารแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ของฝ่ายใด รวมถึงการกาหนดค่าเช่า
สสาหรั
าหรับบอาคารที
อาคารทีสส่่ ามารถเที
ามารถเทียยบเคี
บเคียยงกั
งกันนได้
ได้ ทัทังง้้ ในด้
ในด้าานขนาด
นขนาด ททาเล
าเล รูรูปปแบบ
แบบ และอายุ
และอายุใให้ห้ออยูยู่่ใในระดั
นระดับบ
สาหรับอาคารทีส่ ามารถเทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุให้อยู่ในระดับ
ใกล้
ใกล้เเ คีคียย งกั
งกันน เพื
เพื่่ ออ ให้
ให้เเ กิกิดด ความโปร่
ความโปร่ งง ใส
ใส และให้
และให้ลลููกก ค้ค้าา มีมีขข้้ออ มูมูลลเพี
เพียย งพอในการตั
งพอในการตัดด สิสินน ใจ
ใจ เว้
เว้นน แต่
แต่
ใกล้เ คีย งกัน เพื่อ ให้เ กิด ความโปร่ ง ใส และให้ลูก ค้า มีข้อ มูลเพีย งพอในการตัด สิน ใจ เว้น แต่
กองทรัสสต์ต์จจะพิ
ะพิจจารณาการด
ารณาการดาเนิ
าเนินนการที
การทีเเ่่ หมาะสมอื
หมาะสมอื่น่นเพื
เพื่อ่อประโยชน์
ประโยชน์ขของกองทรั
องกองทรัสสต์ต์
กองทรั
กองทรัสต์จะพิจารณาการดาเนินการทีเ่ หมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
นอกจากนี
นอกจากนี้้ ค่ค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมในการบริ
มในการบริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ทท่่ีี WHAID
WHAID จะได้
จะได้รรบบัั จากการท
จากการทาหน้
าหน้าาทีทีเเ่่ ป็ป็ นน
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHAID จะได้รบั จากการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูผู้้ บบ ริริ หห ารอสั
ารอสังง หาริ
หาริ มม ทรั
ทรัพพ ย์ย์ ขข องกองทรั
องกองทรัสส ต์ต์ มมีี โโ ครงสร้
ครงสร้ าา งของค่
งของค่ าา ธรรมเนี
ธรรมเนี ยย มเช่
มเช่ นน เดี
เดี ยย วกั
วกั นน กักั บบ
ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทรัส ต์ มี โ ครงสร้ า งของค่ า ธรรมเนี ย มเช่ น เดี ย วกั น กั บ
ค่ค่ าา ธรรมเนี
ธรรมเนี ยยมที
มที่่ WHAID
WHAID ได้
ได้รร ับับ จากการท
จากการทาหน้
าหน้ าา ทีที่่เเ ป็ป็ นน ผูผู้้บบ ริริหห ารอสั
ารอสังง หาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ขข อง
อง HPF
HPF และ
และ
ค่ า ธรรมเนี ยมที่ WHAID ได้ร ับ จากการทาหน้ า ที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารอสัง หาริมทรัพย์ข อง HPF และ
WHAID ในฐานะผู
ในฐานะผู้้บบ ริริหห ารอสั
ารอสังง หาริ
หาริมม ทรั
ทรัพพ ย์ย์จจ ะต้
ะต้ ออ งจั
งจัดด ทท ารายงานต่
ารายงานต่ าา งๆ
งๆ เพื
เพื่่ ออ เสนอต่
เสนอต่ ออ ผูผู้้จจ ััดด การ
การ
WHAID
WHAID ในฐานะผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ะต้ อ งจัด ท ารายงานต่ า งๆ เพื่อ เสนอต่ อ ผู้จ ัด การ
กองทรั
กองทรัสสต์ต์ตตามที
ามที่่ไไ ด้ด้รร ะบุ
ะบุไไว้ว้ใในสั
นสัญ
ญ ญาแต่
ญาแต่ งงตัตังง้้ ผูผู้้บบ ริริหหารอสั
ารอสังง หาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ หรื
หรืออ ตามที
ตามที่่บบริริษษััททฯฯ และ
และ
กองทรัสต์ตามที่ไ ด้ร ะบุไว้ในสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้บ ริหารอสัง หาริมทรัพย์ หรือ ตามที่บริษัทฯ และ
ผูผูบบ้้ ริริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์จจะได้
ะได้กกาหนดร่
าหนดร่ววมกั
มกันน
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้กาหนดร่วมกัน
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5.1.3
5.1.3 ควำมเสี
ควำมเสี่่ ยย งจำกกำรที
งจำกกำรที่่ กก องทรั
องทรัสส ต์ต์ไไ ม่ม่ สส ำมำรถใช้
ำมำรถใช้ ปป ระโยชน์
ระโยชน์ จจ ำกทรั
ำกทรัพ
พ ย์ย์สสิิ นน ของโครงกำร
ของโครงกำร
5.1.3 ควำมเสี่ ย งจำกกำรที่ ก องทรัส ต์ไ ม่ ส ำมำรถใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรัพ ย์สิ น ของโครงกำร
เนื่่ องจำกคู
องจำกคู่่ สส ัั ญ
ญ ญำไม่
ญำไม่ ปป ฏิฏิ บั
บัตติิ ตำมสั
ตำมสัญ
ญ ญำที
ญำที่่ เเ กีกี่่ ยย วข้
วข้ ออ งกั
งกับบ กำรลงทุ
กำรลงทุ นน และกำรบริ
และกำรบริ หห ำร
ำร
เนื
เนื่ องจำกคู่ ส ั ญ ญำไม่ ป ฏิ บัติ ตำมสัญ ญำที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรลงทุ น และกำรบริ ห ำร
อสั
อสังงหำริ
หำริมมทรั
ทรัพ
พย์ย์ขของกองทรั
องกองทรัสสต์ต์
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ในการลงทุ
ในการลงทุนนและบริ
และบริหหารอสั
ารอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ขของกองทรั
องกองทรัสสต์ต์ กองทรั
กองทรัสสต์ต์จจะเข้
ะเข้าาททาสั
าสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าาทรั
ทรัพพย์ย์ สสนนิิ
ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าทรัพย์ สนิ
สัสัญ
ญญาซื
ญาซื้อ้อขายสั
ขายสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ และสั
และสัญ
ญญาตกลงกระท
ญาตกลงกระทาการ
าการ เพื
เพื่่ออการลงทุ
การลงทุนนในอสั
ในอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์กกบบัั
สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตกลงกระทาการ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กบั
เจ้
เจ้าาของอสั
ของอสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์ และ/หรื
และ/หรืออ สัสัญ
ญญาต่
ญาต่ าางๆ
งๆ ทีที่่เเกีกี่่ยยวเนื
วเนื่่ อองกั
งกับบการลงทุ
การลงทุนนและการบริ
และการบริหหารของ
ารของ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของ
กองทรั
ัั ญาปฏิ
กองทรัสสต์ต์เเพื
พื่อ่อประโยชน์
ประโยชน์ใในการจั
นการจัดดหาผลประโยชน์
หาผลประโยชน์ขของกองทรั
องกองทรัสสต์ต์ และผู
และผูกกพั
พันนให้
ให้คค่ส่สูู ญ
ญ
ญาปฏิบบตตัั ตติิ าม
าม
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพันให้ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ติ าม
ข้ข้ออกกาหนดในสั
าหนดในสัญ
ญญา
ญา
ข้อกาหนดในสัญญา
อย่
ัั ญาอาจปฏิ
อย่าางไรก็
งไรก็ดดีี ถึถึงงแม้
แม้จจะมี
ะมีขขออ้้ กกาหนดในสั
าหนดในสัญ
ญญาข้
ญาข้าางต้
งต้นน คูคู่ส่สญ
ญ
ญาอาจปฏิบบตตัั ผผิิ ดดิิ สัสัญ
ญญาหรื
ญาหรืออเกิ
เกิดดเหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขอ้ กาหนดในสัญญาข้างต้น คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาหรือเกิดเหตุการณ์
ใดๆ
อั
น
เป็
น
เหตุ
แ
ห่
ง
การเลิ
ก
หรื
อ
ผิ
ด
สั
ญ
ญาได้
ในกรณี
ด
ง
ั
กล่
า
ว
แม้
ก
องทรั
ส
ต์
ม
ส
ี
ท
ิ
ธิ
ท
จ
่
ี
ะบอกเลิ
ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีดงั กล่าว แม้กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกก
ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีดงั กล่าว แม้กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิก
สัสัญ
ัั ญา
ญญา
ญา เรี
เรียยกค่
กค่าาเสี
เสียยหาย
หาย ตลอดจนเรี
ตลอดจนเรียยกค่
กค่าาขาดประโยชน์
ขาดประโยชน์ใใดๆ
ดๆ ก็ก็ตตาม
าม แต่
แต่เเหตุ
หตุผผิดิดสัสัญ
ญญาของคู
ญาของคู่ส่สญ
ญ
ญา
สัญญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใดๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญา
ดัดังงกล่
กล่าาวอาจท
วอาจทาให้
าให้กกองทรั
องทรัสสต์ต์ไไม่ม่ไได้ด้รรบบัั ผลประโยชน์
ผลประโยชน์หหรืรืออไม่
ไม่สสามารถบั
ามารถบังงคัคับบให้
ให้เเป็ป็ นนไปตามข้
ไปตามข้ออกกาหนด
าหนด
ดังกล่าวอาจทาให้กองทรัสต์ไม่ได้รบั ผลประโยชน์หรือไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
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ของสัญญาดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสัญญา
หรือ คู่สญ
ั ญาไม่ชาระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน้ กองทรัสต์จึ งอาจต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สทิ ธิฟ้องร้องต่ อศาล ซึ่งการดาเนินการดัง กล่ าว บริษัทฯ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ถงึ ระยะเวลาในการดาเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้ กระบวนการ และจานวน
เงินทีก่ องทรัสต์จะได้รบั ชดเชย เยียวยาต่อความเสียหายต่างๆ นอกจากนี้ ผลแห่งคดียงั ขึ้นอยู่กบั
คาพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคาพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบ
ความยุ่งยากในการบังคับให้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาล ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จงึ มีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามจานวนหรือภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ไว้
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากการลงทุ น ของกองทรัส ต์ เ ป็ น การลงทุ น โดยการเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ และน า
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ แม้ว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ดัง กล่ า วจะได้มีก ารจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ า ต่ อ เจ้า พนัก งานที่ดิน ที่เ กี่ย วข้อ งแล้ว ก็ต าม แต่
กองทรัสต์ยงั มีความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญาเช่า ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าซึง่ ได้แก่ เจ้าของ
ทรัพ ย์สิน ปฏิบ ตั ิผิด ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญาเช่ า ที่ไ ด้มีก ารจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ า
ดังกล่าว รวมถึงในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วนเนื่องจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าถูกยึดหรืออายัดตามคาสังศาล
่
ผู้ให้เช่าถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
ชัวคราว
่
หรือพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสังให้
่ ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริษัท การ
ช าระบัญ ชี หรือ ศาลมีค าสังให้
่ ฟ้ื น ฟู กิจ การ ท าให้สญ
ั ญาเช่ า ระหว่ า งกองทรัสต์แ ละเจ้า ของ
ทรัพย์สนิ สิน้ สุดลง ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ ทาให้กองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิใน
การนาทรัพย์สนิ ที่เช่าออกให้เช่าช่วง ซึ่งทาให้กองทรัสต์สูญเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนา
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค ซึง่ จะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้กองทรัสต์มีโ อกาสได้รบั การ
ชดเชยจากความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์จงึ จัดให้มกี ารดาเนินการเพื่อเป็ น
การลดความเสีย่ งดังกล่าว โดยกาหนดเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สนิ กับผูใ้ ห้เช่าว่า หากผูใ้ ห้เช่าไม่
สามารถดาเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่า หรือเป็ นเหตุให้กองทรัสต์
ไม่สามารถบังคับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าได้ กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกค่าเสีย หายจาก
ผู้ให้เช่าจากเหตุ ดงั กล่าว และ/หรือ มีสทิ ธิในการบอกเลิก สัญญาเช่า และ/หรือ บังคับจานอง
ทรัพย์สนิ ที่จานองภายใต้สญ
ั ญาเช่าได้ทนั ที และผู้ให้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ู้ ให้เช่าได้รบั ไว้
ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ตลอดจนค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซง่ึ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ซง่ึ รวมไปถึงระยะเวลาการเช่าทีต่ ่อ
อายุ อย่างไรก็ดี การดาเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ แก่
กองทรัสต์ได้
นอกจากนี้ หาก WHAID ในฐานะคู่สญ
ั ญาตามสัญญาตกลงกระทาการไม่ดารงสัดส่วนการถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ จ นเป็ น เหตุ ใ ห้ก องทรัส ต์ ป ฏิบ ัติผิด เงื่อ นไขตามสัญ ญากู้ยืม เงิน ของกองทรัส ต์
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สามารถชาระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ตามที่
กาหนดในสัญญากู้ยมื เงิน หรือหากเกิดเหตุผดิ สัญญาอื่นๆ ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ (ซึ่งเหตุผดิ นัด
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5.1.4
5.1.4
5.1.4

5.1.5
5.1.5
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รวมถึ
งกรณีทท่่ีี WHAID
และ/หรื
บริ
ในเครื
ของ
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ของกองทรั
อาจส่
ผลให้
าจด
าเนิ
การทางกฎหมายกั
กองทรั
ใช้
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ประกันนส่ส่ววนใดส่
นใดส่ววนหนึ
นหนึ่่งงหรื
หรืออทัทังง้้ หมดของกองทรั
หมดของกองทรัสสต์ต์ทท่น่นีี าไปเป็
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าให้กกองทรั
องทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิในการ
นการ
นนาทรั
พพย์ย์สสนนิิ ทีทีเเ่่ ช่ช่าาออกให้
เเช่ช่าาช่ช่ววงง ซึซึงง่่ ททาให้
กกองทรั
สสต์ต์สสญ
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าาช่ช่ววงและจะส่
งงผลกระทบ
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องทรั
ญ
เสี
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่ยงจำกควำมเสียยหำยจำกสั
ญญำเช่
ำพืนน้้ ทีที่่ บบนหลั
งคำเพื่่ออประกอบกิ
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ควำมเสี
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หำยจำกสัญ
ญญำเช่
ญำเช่ำำพื
พืน้ ที่ บนหลั
นหลังงคำเพื
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ผลิ
ต
กระแสไฟฟ้
ำพลั
ง
งำนแสงอำทิ
ต
ย์
บ
นหลั
ง
คำเพื
อ
่
จ
ำหน่
ำ
ย
(Solar
Rooftop)
ผลิ
ผลิ ตตกระแสไฟฟ้
กระแสไฟฟ้ ำพลั
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อยู่ระหว่าางการพั
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โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ิดตัง้ บนหลังคา บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์
พาวเวอร์ จจากั
ากัด (มหาชน) จึจึงงเช่
เช่าช่วงพื้้นนทีที่่บบนหลั
นหลังคาของทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีที่่กกองทรั
องทรัสต์เข้าลงทุนนเพื
เพื่อ
พาวเวอร์
พาวเวอร์ จากัดด (มหาชน)
(มหาชน) จึงเช่าาช่ช่ววงพื
งพื้นที่บนหลังงคาของทรั
คาของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนเพื่่ออ
ประสงค์จจะประกอบกิ
ะประกอบกิจการโครงการผลิตตไฟฟ
ไฟฟ้้ าพลังงงานแสงอาทิ
งานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังงคา
คา
ประสงค์
ประสงค์จะประกอบกิจจการโครงการผลิ
การโครงการผลิตไฟฟ้ าาพลั
พลังงานแสงอาทิตตย์ย์ททตต่่ีี ดดิิ ตัตังง้้ บนหลั
บนหลังคา
โดยในระหว่าางที
งทีม่ กี ารดัดดแปลงหรื
แปลงหรือติดตัง้ อุปกรณ์ Solar
Solar Rooftop อาจก่
อาจก่อให้เเกิกิดดความเสี
ความเสียหายต่ออ
โดยในระหว่
โดยในระหว่างทีมม่่ กกีี ารดั
ารดัดแปลงหรืออติติดดตัตังง้้ อุอุปปกรณ์
กรณ์ Solar Rooftop
Rooftop อาจก่ออให้
ให้เกิดความเสียยหายต่
หายต่อ
ทรั
พพย์ย์สสนนิิ ทีที่่กกองทรั
สสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
นนครั
งง้้ แรกดั
งงนันันน้้ บริ
ษษััทท ดัดับบบลิ
ววเอชเอ
ยูยูททิลิลิติต้้ีีสส์์ แอนด์
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พาวเวอร์
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ประกอบกิจ การโครงการผลิตต ไฟฟ
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แสงอาทิ
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การ
กรณ์หหรืรืออดัดัดดแปลงหลั
แปลงหลังงคารวมถึ
คารวมถึงงมีมีกการจั
ารจัดดททาประกั
าประกันนความเสี
ความเสียย่่ งภั
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ติติติดดดตัตัตังงง้้้ อุอุอุปปปกรณ์
กรณ์หรือดัดแปลงหลังคารวมถึงมีการจัดทาประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ (Property
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Risk
Insurance)
แก่โโครงการ
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Rooftop และประกันนภัภัยยรัรับบผิผิดดต่ต่ออบุบุคคคลภายนอก
คลภายนอก (Public
All
All Risk
Risk Insurance)
Insurance) แก่
แก่โครงการ Solar
Solar Rooftop และประกั
และประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public
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Liability) อีอีกก ด้ด้วว ยย อย่
อย่ าา งไรก็
งไรก็ดดีีหห ากมู
ากมูลลค่ค่ าา ความเสี
ความเสียย หายดั
หายดังงกล่
กล่ าา วสู
วสูงง กว่
กว่าา วงเงิ
วงเงินน ประกั
ประกันน หรื
หรือออยู
อยู่
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พาวเวอร์
จจากั
ดด (มหาชน)ใน
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กรมธรรม์
ระกั
บริ
บลิ
เอชเอ
แอนด์
พาวเวอร์
ากั
(มหาชน)ใน
นอกเหนือกรมธรรม์ประกันภัย บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)ใน
ฐานะผูเเ้้ ช่ช่าาช่ช่ววงตกลงรั
งตกลงรับผิดชดใช้คค่า่าเสี
เสียหายทีเเ่่ กิกิดดขึขึนน้้ แก่
แก่ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนครังง้้ แรก
แรก
ฐานะผู
ฐานะผูเ้ ช่าช่วงตกลงรับบผิผิดดชดใช้
ชดใช้ค่าเสียยหายที
หายทีเ่ กิดขึน้ แก่ททรัรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีกก่่ องทรั
องทรัสต์เข้าลงทุนนครั
ครัง้ แรก
พื้น้นทีที่จ่จะได้
ะได้ยนิ ยอมให้ผผู้เู้เช่ช่าาช่ช่ววงพื
งพื้นที่หลังคาเข้าาใช้
ใช้ประโยชน์หหลัลังงคาเพื
คาเพื่อประกอบ
ทัทัทังงง้้้ นีนีนี้้้แแแม้ม้ม้ววว่่่าาาผูผูผู้เ้เ้เช่ช่ช่าาาพื
พื้นที่จะได้ยยนินิ ยอมให้
ยอมให้ผู้เช่าช่วงพื้น้นทีที่ห่หลัลังงคาเข้
คาเข้าใช้ปประโยชน์
ระโยชน์หลังคาเพื่่ออประกอบ
ประกอบ
กิกิจจการโครงการ
Solar
Rooftop
ซึซึ่ง่งกองทรั
สสต์ต์จจะได้
แแจ้จ้งงให้
ผผูู้เ้เช่ช่าาพื
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การโครงการ
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ะได้
ให้
พื
ราบถึ
การติ
กิจการโครงการ Solar Rooftop ซึ่งกองทรัสต์จะได้แจ้งให้ผู้เช่าพืน้ ที่ทราบถึงการติดตัง้ อุปกรณ์
กรณ์
เพื่อ่อประกอบกิ
ประกอบกิจจการโครงการดั
การโครงการดังงกล่
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วในอนาคต การประกอบกิ
การประกอบกิจจการโครงการดั
การโครงการดังงกล่
กล่าาวอาจกระทบ
วอาจกระทบ
เพื
เพื่อประกอบกิจการโครงการดังกล่าวในอนาคต การประกอบกิจการโครงการดังกล่าวอาจกระทบ
การใช้สสอยพื
อยพืน้ ทีเ่ ช่าของผูเเ้้ ช่ช่าาพื
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สามารถร้อ งขอให้บ ริษัท บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อีสเทิร์น ซีบ อร์ด อิน ดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด
(บริษทั WHAESIE) ก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area) โดยหากมีการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว บริษทั WHAESIE จะทาการก่อสร้างและเก็บค่าเช่าพืน้ ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติม ณ วันทีก่ าร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกในสิทธิการเช่าเฉพาะพืน้ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่รวมส่วน
ขยายเพิม่ เติมเท่านัน้ โดยพืน้ ที่ส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area) ยังเป็ นของบริษทั WHA
ESIE เนื่องจากพืน้ ทีส่ ว่ นขยายเพิม่ เติมดังกล่าวยังไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ใดๆ
เจ้าของทรัพย์สนิ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และ/หรือ บุคคลทีผ่ ใู้ ห้เช่ากาหนดให้เป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้างมี
สิทธิผ่าน เข้า-ออก พืน้ ทีเ่ ช่าทีต่ ดิ กันเพื่อเข้าไปดาเนินการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิม่ เติมติดกับ
อาคารทีเ่ ช่าของกองทรัสต์ซง่ึ ผูเ้ ช่าพืน้ ทีข่ องกองทรัสต์ต้องการใช้สทิ ธิในพืน้ ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติม
นัน้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
ดังนัน้ เมื่อเจ้าของทรัพย์สนิ ได้รบั แจ้งจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ให้มกี ารก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิม่ เติมติด
กับอาคารทีเ่ ช่าของกองทรัสต์บนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิม่ เติมนัน้ การดาเนินการก่อสร้างอาคารส่วน
ขยายเพิม่ เติมดังกล่าวอาจกระทบต่อการใช้สอยของผู้เช่าพื้นที่และก่อให้เกิดความเสียหายต่ อ
ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์ เ ข้า ลงทุ น อย่ า งไรก็ดี ใ นกรณี ท่ีก ารก่ อ สร้า งอาคารส่ว นขยายเพิ่ม เติม
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือในกรณีท่เี จ้าของทรัพย์สินกระท าผิด
กฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนัน้ แต่เพียงฝ่ายเดียวทัง้ หมด นอกจากนี้ เจ้าของ
ทรัพย์สนิ และ/หรือ ผูด้ าเนินการก่อสร้างจะจัดทาประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ (Contractor
All Risk Insurance) เพื่อครอบคลุมความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการก่อสร้างดังกล่าว
5.1.6 ควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึน้ อันเป็ นผลจำกกำรที่กองทรัสต์ก้ยู ืมเงิ น
เนื่องจากในการลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรก การลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 และการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่
2 กองทรัสต์มภี าระหนี้สนิ จากกูย้ มื เงินระยะยาววงเงิน 3,320 ล้านบาท หรือคิดเป็ นประมาณร้อย
ละ 34.26 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็ น
แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความ
เสี่ย งจากการกู้ยืม เงิน ดัง กล่ า วได้ จากความผัน ผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอัต ราดอกเบี้ย
เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวตามสัญญาเงินกูอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุของสัญญา
เงินกูซ้ ง่ึ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ทาให้กองทรัสต์มสี ภาพคล่องไม่เพียงพอ
ในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้น และอาจจะกระทบต่ อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์นอกจากนี้ ในกรณีท่กี องทรัสต์ไม่สามารถชาระดอกเบีย้
และ/หรือ เงินต้นตามทีก่ าหนดในสัญญากูย้ มื เงิน หรือเกิดเหตุผดิ สัญญาอื่นๆ ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้
อาจส่งผลให้ผใู้ ห้กอู้ าจดาเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามสัญญา อัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญากูย้ มื เงิน เช่น ใช้สทิ ธิในการบัง คับตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับการ
ให้หลักประกันส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของกองทรัสต์ท่นี าไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ในกรณีทม่ี กี ารกูย้ มื เงินใหม่เพื่อมาชาระหนี้เงินกูย้ มื เดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมี
ความเสีย่ งทีอ่ าจใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ หรือไม่ได้ขอ้ ตกลงในสัญญากูย้ มื เงินฉบับใหม่ทด่ี ี
เท่ากับข้อตกลงในสัญญากู้ยมื เงินฉบับเดิมหรือในกรณีท่มี กี ารกู้ยมื เงินเพิม่ เติมอาจมีขอ้ สัญญา
บางประการซึ่งจากัดการดาเนินงานของกองทรัสต์โดยความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินที่กล่าวมา
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ทัง้ หมดนัน้ อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรัสต์ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์หรืออาจทาให้ประโยชน์ตอบแทนต่อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ลดลงได้
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ต ระหนัก ถึง ความเสี่ย งดัง กล่ า ว และจะบริห ารจัด การกองทรัสต์โ ดย
คานึงถึงความเสีย่ งดังกล่าว โดยจะมีมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และ
ปจั จัยภายนอกต่างๆ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
อาจพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อลดต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือการใช้ เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น
บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือการดาเนินการใดๆ กับเจ้าหนี้ เช่น การขอขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ การขอผ่อนผันเงื่อนไขทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็ น
ต้น โดยกองทรัสต์จะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และประโยชน์สงู สุดของ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
5.1.7 ควำมเสี่ยงที่ กองทรัสต์ต้องพึ่งพำเจ้ำของทรัพย์สิน หรือบุคคลที่ เจ้ำของทรัพย์สินกำหนด
สำหรับกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคบำงประกำร
การให้บริการบางประการต่อทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนตามมาตรฐานทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการนิคม
อุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์คประกาศใช้ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอช
เอ โลจิสติกส์พาร์ค ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนตัง้ อยู่ อาทิเช่น การให้บริการสาธารณูปโภค
ส่วนกลางของโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค น้าเพื่ออุตสาหกรรมและ
บริการบาบัดน้ าเสีย อาจดาเนินการโดยผู้ให้บริการซึ่ง เป็ น เจ้าของทรัพย์สินในฐานะผู้พ ัฒ นา
โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือผูพ้ ฒ
ั นาโครงการโลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) หรือบุคคลอื่นใด
ที่เจ้าของทรัพย์สนิ กาหนด ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์จึงไม่สามารถรั บประกันได้ว่าผู้พฒ
ั นาโครงการนิคม
อุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค หรือบุคคลอื่นทีใ่ ห้สญ
ั ญากับผูพ้ ฒ
ั นาโครงการนิคม
อุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์คหรือบุคคลอื่นนัน้ จะปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันของตนตาม
สัญญาในการให้บริการใดๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึง่ เหตุการณ์ท่คี ่สู ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจทาให้
ผูใ้ ห้บริการหยุดการให้บริการใดๆ ต่อผูเ้ ช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึง่ อาจเป็ น
อุปสรรคในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อกิจการ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้
5.1.8 ควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ ก องทรัสต์อำจจัด หำผู้เ ช่ ำได้ในอัต รำค่ ำเช่ ำที่ ต่ำ กว่ำ ที่ ไ ด้ชดเชย
รำยได้ ค่ ำ เช่ ำ ระหว่ ำ งช่ ว งระยะเวลำที่ มี ก ำรชดเชยรำยได้ ค่ ำ เช่ ำ และควำมเสี่ ย งที่
กองทรัสต์อำจไม่สำมำรถหำผู้เช่ ำได้ภำยหลังสิ้ นสุดระยะเวลำระยะเวลำที่ มีกำรชดเชย
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
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เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่มผี เู้ ช่า และ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีม่ ผี เู้ ช่าตามสัญญาเช่าและบริการ ต่ ากว่าอัตราขัน้ ต่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจาก
วันทีก่ องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ โดยกาหนดอัตราค่าเช่าทีร่ บั ชดเชยรายได้แบ่งตามประเภทของ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
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ในกรณีทค่ี รบกาหนดตามช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ค่าเช่าแล้ว แต่กองทรัสต์ไม่สามารถ
จัดหาผูเ้ ช่ามาเช่าพืน้ ทีใ่ นส่วนนี้ได้ หรือได้รบั ค่าเช่าต่ ากว่าค่าเช่าทีไ่ ด้รบั ชดเชยรายได้ อาจทาให้
กองทรัสต์มรี ายได้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้

5.2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน
5.2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่ สูงขึ้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผู้เช่ำพื้นที่ อัตรำกำร
เช่ำ และอัตรำค่ำเช่ำ
กองทรัสต์มรี ายได้หลักจากการให้เช่าพื้นทีแ่ ละให้บริการที่เกีย่ วข้องแก่ผปู้ ระกอบการต่างๆ ซึ่ง
เป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ อาคารคลังสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) โดยการประกอบ
ธุรกิจการให้เช่าอาคารคลังสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ดังกล่าวอาจมี
การแข่งขันที่สูงขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันขึน้ ใหม่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันกับทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทาให้เกิดการแข่งขันในการแสวงหาผูเ้ ช่า
พืน้ ทีร่ ายใหม่ การต่ออายุของผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายเดิมและการปรับลดอัตราค่าเช่ าเพื่อให้ดงึ ดูดต่อผูเ้ ช่า
พืน้ ที่ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี สถานที่ตงั ้ ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิ
สติกส์ปาร์ค/เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับ บลิวเอชเอ ซึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
สระบุรี ซึง่ เป็ นทาเลทีเ่ หมาะสม เป็ นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมี
เส้นทางการคมนาคมไปยังภูมภิ าคอื่นได้อย่างสะดวก ดังนัน้ ปจั จัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้
ผูป้ ระกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้อย่างดี นอกจากนี้ การที่ WHAID เป็ นผูบ้ ริหาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการพัฒ นาและบริ ห ารจัด การ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และอาคารคลังสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (ReadyBuilt) ให้เช่ามาเป็ นระยะเวลาพอสมควร จะเป็ นปจั จัยสาคัญทีช่ ่วยเพิม่ ศักยภาพของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ให้สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้
5.2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของผูเ้ ช่ำ และ/หรือ อุตสำหกรรม และ/หรือ สัญชำติ ของผูเ้ ช่ำ
ผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนคิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อย
ละ 28.44 ของรายได้รวม โดยมีผเู้ ช่ารายใหญ่สุดคิดเป็ นประมาณร้อยละ 8.34 ของรายได้รวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ หากผูเ้ ช่ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถชาระค่าเช่า
หรือยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อรายได้ของกองทรัสต์ ประกอบกับ
ลักษณะของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่ามีการกระจุกตัวในด้านอุตสาหกรรมและสัญชาติของผูเ้ ช่า โดยผู้
เช่าส่วนใหญ่มกี ารประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ และโลจิสติกส์ คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ 31.24 และร้อยละ 22.89 ตามลาดับและผู้เช่าส่วนใหญ่เป็ นสัญชาติญ่ปี ุ่น และ
ยุโรป คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 25.03 และร้อยละ 23.06 ตามลาดับ ซึง่ หากเกิด
การเปลี่ย นแปลงทางโครงสร้า งอุ ต สาหกรรมหรือ เกิด ปญั หาในกรณี ท่ีเกี่ย วกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่ อความสามารถในการชาระค่าเช่าหรือการยกเลิกสัญญาของผู้
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เช่
าดังกล่าาวว ซึซึ่่งงมีมีกการพึ
่งพิงงกักับบอุอุตตสาหกรรมยานยนต์
และผู้้เเช่ช่าาทีที่ม่มสสีี ญ
ัั ชาติ
ญ่่ปีปี ุุ่่่นนในสั
ดส่วนที่ม่มีี
เช่
เช่าาดัดังงกล่
กล่าว ซึ่งมีการพึ
ารพึ่ง่งพิ
พิงกับอุตสาหกรรมยานยนต์
สาหกรรมยานยนต์ และผู
และผู้เช่าที่มสี ญ
ญ
ั ชาติ
ชาติญ
ญ่ปี ุนในสั
ในสัดดส่ส่ววนที
นที่มี
นันัยยสสาคั
ญ
อาจส่
งงผลกระทบต่
ออผลการด
าเนิ
นนงานของกองทรั
สสต์ต์ อย่
าางไรก็
ดดีี ผูผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
สสต์ต์เเชืชื่อ่อ
าคั
ญ
อาจส่
ผลกระทบต่
ผลการด
าเนิ
งานของกองทรั
อย่
งไรก็
การกองทรั
นัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เชื่อ
ว่ว่าาโครงสร้
างอุตตสาหกรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะอุ
ตสาหกรรมยานยนต์
ละอุ
สาหกรรมที
สาหกรรมยานยนต์แแและอุ
ละอุตตตสาหกรรมที
สาหกรรมที่่่
ว่าโครงสร้
โครงสร้าางอุ
งอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะอุ
สาหกรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตตสาหกรรมยานยนต์
เกี
ย่ วเนื่่อองของประเทศไทย
ได้มมกกีี ารวางระบบโครงสร้
างพืนน้้ ฐาน
(Infrastructure) ทีทีมม่่ กกีี ารพั
ฒนาไป
เกี
เกียย่่ วเนื
วเนื่องของประเทศไทย
งของประเทศไทย ได้
ได้มกี ารวางระบบโครงสร้
ารวางระบบโครงสร้าางพื
งพืน้ ฐาน
ฐาน (Infrastructure)
(Infrastructure) ทีม่ กี ารพั
ารพัฒ
ฒนาไป
นาไป
ค่ค่ ออ นข้
า
งมาก
เมื
่
อ
เที
ย
บกั
บ
ประเทศใกล้
เ
คี
ย
ง
โดยประเทศไทยเป็
น
ศู
น
ย์
ก
ลางการผลิ
ต
ของ
ค่ อ นข้
นข้าา งมาก
งมาก เมื
เมื่่ ออ เที
เทียย บกั
บกับบ ประเทศใกล้
ประเทศใกล้เเ คีคียย งง โดยประเทศไทยเป็
โดยประเทศไทยเป็ นน ศูศู นน ย์ย์กก ลางการผลิ
ลางการผลิตต ของ
ของ
อุอุตตสาหกรรมยานยนต์
(Automotive
Manufacturing
Hub)
ทีที่ส่สาคั
ญ
และยั
งงคงมี
ศศกกัั ยภาพในการ
สาหกรรมยานยนต์
(Automotive
Manufacturing
Hub)
าคั
ญ
และยั
คงมี
ยภาพในการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Manufacturing Hub) ที่สาคัญ และยังคงมีศกั ยภาพในการ
ลงทุ
และยั
คงเป็
นใจของนั
ลงทุ
ะย้
และ/หรื
ขยายฐานการประกอบธุ
ลงทุนนนและยั
และยังงงคงเป็
คงเป็ นนนทีทีทีสสส่่่ นใจของนั
นใจของนักกกลงทุ
ลงทุนนนทีทีที่จ่จ่จะย้
ะย้าาายยย และ/หรื
และ/หรือออ ขยายฐานการประกอบธุ
ขยายฐานการประกอบธุรรรกิกิกิจจจ ดัดัดังงงนันันันนน้้้
ลงทุ
โอกาสที
รายใหญ่
ะไม่
ามารถช
าระค่
เช่
ยกเลิ
ญ
ญาหรื
ไม่
ญ
ญาในเวลาเดี
วกั
โอกาสที่ผ่ผ่ผููู้เ้เ้เช่ช่ช่าาารายใหญ่
รายใหญ่จจจะไม่
ะไม่สสสามารถช
ามารถชาระค่
าระค่าาาเช่
เช่าาายกเลิ
ยกเลิกกกสัสัสัญ
ญญาหรื
ญาหรือออไม่
ไม่ตตต่่่อออสัสัสัญ
ญญาในเวลาเดี
ญาในเวลาเดียยยวกั
วกันนน
โอกาสที
รวมถึ
โอกาสที
รายใหญ่
รายจะได้
ผลกระทบจากโครงสร้
งอุ
สาหกรรมที
ปลี
นไปใน
รวมถึงงงโอกาสที
โอกาสทีผผผ่่่ เูเเูู้้้ ช่ช่ช่าาารายใหญ่
รายใหญ่ทททุุุกกกรายจะได้
รายจะได้รรรบบบััั ผลกระทบจากโครงสร้
ผลกระทบจากโครงสร้าาางอุ
งอุตตตสาหกรรมที
สาหกรรมทีเเเ่่่ ปลี
ปลียยย่่่ นไปใน
นไปใน
รวมถึ
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ย
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กองทรั
ส
ต์
น
่
า
จะมี
ค
วามเป็
น
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วกันนและส่
และส่งงผลทางลบต่
ผลทางลบต่ออกองทรั
กองทรัสสต์ต์นน่่าาจะมี
จะมีคความเป็
วามเป็ นนไปได้
ไปได้ตต่่าา
5.2.3
ควำมเสี่่ยยงที
่เกี่ยวข้อองกั
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งจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนนี้เป็ นสิทธิการเช่
ารเช่าาทีทีดด่่ นนิิ อาคารและสิ
อาคารและสิง่ ปลู
ปลูกกสร้
สร้าง กองทรั
กองทรัสสต์ต์
จึจึงงมีมีคความเสี
ย่ งในการจัดดหาผู
เ้ ช่าเมื่่ออใกล้
สน้ิ สุดระยะเวลาการเช่าาเนื
่ องจากช่ววงระยะเวลาการเช่
า
จึงมีความเสี
วามเสียย่่ งในการจั
งในการจัดหาผู
หาผูเเ้้ ช่ช่าาเมื
เมื่อใกล้
ใกล้สสนน้้ิิ สุสุดดระยะเวลาการเช่
ระยะเวลาการเช่าเนื
เนื่่ อองจากช่
งจากช่วงระยะเวลาการเช่
งระยะเวลาการเช่าา
เป็
นปจัั จัยหนึ่่ งงในการพิ
จารณาของผู้้เเช่ช่ าาในการท
าสัญ
ญาเช่าาทีที่่ดดินิน และอาคารคลั
ง สิน ค้า ศู น ย์
เป็
เป็ นนปปจจั จัจัยยหนึ
หนึ่งในการพิ
ในการพิจจารณาของผู
ารณาของผู้เช่ าในการท
ในการท าสั
าสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าที่ดิน และอาคารคลั
และอาคารคลังง สิสินน ค้ค้าา ศูศู นน ย์ย์
กระจายสินนค้ค้าาหรื
หรืออาคารโรงงานแบบสาเร็
าเร็จ รูป (Ready-Built) อย่
อย่างไรก็ดดีเีเนืนื่่ อองจากในการท
งจากในการท า
กระจายสิ
กระจายสินค้าหรือออาคารโรงงานแบบส
อาคารโรงงานแบบสาเร็จจ รูรูปป (Ready-Built)
(Ready-Built) อย่าางไรก็
งไรก็ดีเนื่องจากในการท าา
ญญาเช่
ญาเช่าทีด่ นิ และอาคารคลังงสิสินนค้ค้าาศูศูนนย์ย์กกระจายสิ
ระจายสินค้าหรือออาคารโรงงานแบบส
อาคารโรงงานแบบสาเร็จจรูรูปป (Ready(Readyสัสัสัญ
ญญาเช่าาทีทีดด่่ นนิิ และอาคารคลั
และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินนค้ค้าาหรื
หรืออาคารโรงงานแบบสาเร็
าเร็จรูป (ReadyBuilt) กักับบผูผู้เ้เช่ช่าานันันน้้ ส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่มลี กั ษณะเป็ นนสัสัญ
ญญามาตรฐานที่ม่มออีี ายุ
ายุของสัญ
ญญาไม่เเกิกินน 33 ปีปี ททาให้
าให้
Built)
Built) กับผู้เช่านัน้ ส่วนใหญ่มมลลีี กกัั ษณะเป็
ษณะเป็ นสัญญามาตรฐานที
ญามาตรฐานที่มอี ายุขของสั
องสัญญาไม่
ญาไม่เกิน 3 ปี ทาให้
ความเสียย่่ งดั
งดังกล่าาวอาจเกิ
วอาจเกิดขึน้ ในช่ววงระยะเวลา
งระยะเวลา 3 ปี สุดท้ายก่ออนสิ
นสิ้ นสุดสัญญาเช่
ญาเช่าทรัพพย์ย์สสนนิิ ของ
ของ
ความเสี
ความเสีย่ งดังงกล่
กล่าวอาจเกิดดขึขึนน้้ ในช่
ในช่วงระยะเวลา 33 ปีปี สสุุดดท้ท้าายก่
ยก่อนสิ้้ นนสุสุดดสัสัญ
ญญาเช่าาทรั
ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสสต์ต์เเพี
พียงเท่าานันันน้้ นอกจากนี
นอกจากนี้เนื่องจากผูเเ้้ ช่ช่าาบางส่
บางส่วนมีคความต้
วามต้องการเช่าาโรงงานและคลั
โรงงานและคลังสินค้า
กองทรั
กองทรัสต์เพียยงเท่
งเท่านัน้ นอกจากนี้้เเนืนื่่อองจากผู
งจากผูเ้ ช่าบางส่ววนมี
นมีความต้อองการเช่
งการเช่าโรงงานและคลังงสิสินนค้ค้าา
ระยะสันน้้ ผูผูบบ้้ ริริหหารอสั
ารอสังหาริมมทรั
ทรัพย์คาดว่าาจะสามารถจั
จะสามารถจัดหาผูเเ้้ ช่ช่าาในช่
ในช่วงระยะเวลา 33 ปีปี สสุดุดท้ท้าายก่
ยก่อน
ระยะสั
ระยะสัน้ ผูบ้ ริหารอสังงหาริ
หาริมทรัพพย์ย์คคาดว่
าดว่าจะสามารถจัดดหาผู
หาผูเ้ ช่าในช่ววงระยะเวลา
งระยะเวลา 3 ปี สุดท้ายก่ออนน
ระยะเวลาการเช่าาของกองทรั
ของกองทรัสต์ได้
สิสิสินนน้้้ สุสุสุดดดระยะเวลาการเช่
ระยะเวลาการเช่าของกองทรัสสต์ต์ไได้ด้
5.2.4
5.2.4
5.2.4
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ควำมเสี
่ ยงที่่ กกองทรั
สต์อำจเข้ำำลงทุ
นในอสังงหำริ
มทรัพ
ย์สูงกว่ำำมูมูลลค่ค่ำำตำมกำรประเมิ
น
ควำมเสี
ควำมเสี่่ ยยงที
งที่ กองทรั
องทรัสสต์ต์ออำจเข้
ำจเข้ำลงทุ
ลงทุนนในอสั
ในอสังหำริ
หำริ มมทรั
ทรัพ
พย์ย์สสููงงกว่
กว่ำมูลค่ำตำมกำรประเมิ
ตำมกำรประเมิ นน
มูมูลลค่ค่ำำโดยผู
ป้ ระเมิ นนมูมูลลค่ค่ำำทรั
พย์ย์สสิิ นน ซึซึ่่งงอำจมี
ควำมเสี่่ยยงในกำรขำดทุ
นจำกกำรด้ออยค่
ำของ
มูลค่ำโดยผู
โดยผูปป้้ ระเมิ
ระเมิ นมูลค่ำทรั
ทรัพ
พย์สิน ซึ่งอำจมี
อำจมีคควำมเสี
วำมเสี่ยงในกำรขำดทุ
งในกำรขำดทุนนจำกกำรด้
จำกกำรด้อยค่
ยค่ำำของ
ของ
ิ
ทรั
พ
ย์
ส
น
ทำงบั
ญ
ชี
แ
ละกองทรั
ส
ต์
อ
ำจต้
อ
งมี
ก
ำรลดทุ
น
เพื
อ
่
จ่
ำ
ยประโยชน์
ต
อบแทนให้
แ
ก่ผู้
ทรั
ทรัพ
พย์ย์สสิิ นนทำงบั
ทำงบัญ
ญชีชี แและกองทรั
ละกองทรัสสต์ต์ออำจต้
ำจต้อองมี
งมีกกำรลดทุ
ำรลดทุนนเพื
เพื่อ่อจ่จ่ำำยประโยชน์
ยประโยชน์ ตตอบแทนให้
อบแทนให้แแก่ก่ผผูู้้
ถืถืออหน่
วย
ถือหน่
หน่ ววยย
กองทรั
สต์เข้าลงทุนนในสิ
ทธิการเช่าาอสั
งหาริมมทรั
พย์ทม่ี ลู ค่ารวมกันนประมาณ
10,047 ล้ล้าานบาท
ซึง่
กองทรั
กองทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนในสิ
ในสิททธิธิกการเช่
ารเช่าอสั
อสังงหาริ
หาริมทรั
ทรัพพย์ย์ททมม่่ีี ลลูู ค่ค่าารวมกั
รวมกันประมาณ
ประมาณ 10,047
10,047 ล้านบาท
นบาท ซึซึงง่่
เป็
นมูลค่าสูงกว่าาราคาประเมิ
นค่าของทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีจจ่่ ดดัั ททาโดยผู
ป้ ระเมินนอิอิสสระประมาณร้
อยละ 7.92
เป็
เป็ นนมูมูลลค่ค่าาสูสูงงกว่
กว่าราคาประเมิ
ราคาประเมินนค่ค่าาของทรั
ของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยผู
าโดยผูปป้้ ระเมิ
ระเมินอิสระประมาณร้
ระประมาณร้ออยละ
ยละ 7.92
7.92
โดยที
่
ป
รึ
ก
ษาทางการเงิ
น
และผู
้
จ
ด
ั
การกองทรั
ส
ต์
เ
ห็
น
ว่
า
มู
ล
ค่
า
ลงทุ
น
สู
ง
สุ
ด
ดั
ง
กล่
า
วเป็
น
มู
ล
ค่าที่
โดยที
โดยที่่ปปรึรึกกษาทางการเงิ
ษาทางการเงินนและผู
และผู้้จจดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์เเห็ห็นนว่ว่าามูมูลลค่ค่าาลงทุ
ลงทุนนสูสูงงสุสุดดดัดังงกล่
กล่าาวเป็
วเป็ นนมูมูลลค่ค่าาทีที่่
เหมาะสมเนื
่ องจาก 1)
1) ประมาณการผลตอบแทนในปี แแรกอยู
รกอยู่ในระดับบทีที่เ่เหมาะสมและ
หมาะสมและ 2) ความ
ความ
เหมาะสมเนื
เหมาะสมเนื่่ อองจาก
งจาก 1) ประมาณการผลตอบแทนในปี
ประมาณการผลตอบแทนในปี แรกอยู่่ใในระดั
นระดับที่เหมาะสมและ 2)
2) ความ
แตกต่
างของอัตตราคิ
ดลดของผูปป้้ ระเมิ
นและอัตตราคาดการณ์
ผลตอบแทนของนักกลงทุ
น
แตกต่
แตกต่าางของอั
งของอัตราคิ
ราคิดดลดของผู
ลดของผูป้ ระเมิ
ระเมินนและอั
และอัตราคาดการณ์
ราคาดการณ์ผผลตอบแทนของนั
ลตอบแทนของนักลงทุ
ลงทุนน
อย่
างไรก็ดดีี การก
าหนดมูลลค่ค่าาสุสุดดท้ท้าายที
ก่ องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
นครังง้้ แรกจะขึ
น้ กับปจัั จัยหลายประการ
อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ดี การก
การกาหนดมู
าหนดมูลค่าสุดท้ายที
ยทีกก่่ องทรั
องทรัสต์เข้าลงทุ
ลงทุนนครั
ครัง้ แรกจะขึ
แรกจะขึนน้้ กักับบปปจจั จัจัยยหลายประการ
หลายประการ
อาทิ
เ
ช่
น
สภาวะเศรษฐกิ
จ
ภาวะตลาดทุ
น
อั
ต
ราผลตอบแทนของกองทรั
ส
ต์
/ กองทุ นน รวม
อาทิ
อาทิเเ ช่ช่ นน สภาวะเศรษฐกิ
สภาวะเศรษฐกิจจ ภาวะตลาดทุ
ภาวะตลาดทุ นน อัอัตต ราผลตอบแทนของกองทรั
ราผลตอบแทนของกองทรัสส ต์ต์ // กองทุ
กองทุ น รวม
รวม
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
ท
เ
่
ี
ที
ย
บเคี
ย
งกั
น
ได้
อั
ต
ราผลตอบแทนของผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ท
างการเงิ
น
ที
ใ
่
กล้
เเคีคียยงกั
นน ณ
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
ท
เ
่
ี
ที
ย
บเคี
ย
งกั
น
ได้
อั
ต
ราผลตอบแทนของผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ท
างการเงิ
น
ที
ใ
่
กล้
งกั
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ทียบเคียงกันได้ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีใ่ กล้เคียงกัน ณ
ณ
ขณะนั
นน้้ ความต้
อองการของนั
กกลงทุ
นน
ขณะนั
ความต้
งการของนั
ลงทุ
ขณะนัน้ ความต้องการของนักลงทุน
ทัทังง้้ นีนี้้ เนื
่ องจากมาตรฐานทางบัญ
ชี มูลค่าทรัพพย์ย์สสนนิิ ของกองทรั
สต์ในปี แแรกจะอ้
างอิงงจากมู
ลค่าของ
ทัง้ นี้ เนื
เนื่่ อองจากมาตรฐานทางบั
งจากมาตรฐานทางบัญ
ญชีชี มูมูลลค่ค่าาทรั
ทรัพย์สนิ ของกองทรั
ของกองทรัสสต์ต์ใในปี
นปี แรกจะอ้
รกจะอ้าางอิ
งอิงจากมู
จากมูลลค่ค่าาของ
ของ
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ที
ก
่
องทรั
ส
ต์
เ
ข้
า
ลงทุ
น
แต่
ม
ล
ู
ค่
า
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ในปี
ต
่
อ
ๆ
ไปจะอ้
า
งอิ
ง
จากราคาประเมิ
น
ของผู
้
ทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ทีทีกก่่ องทรั
องทรัสสต์ต์เเข้ข้าาลงทุ
ลงทุนน แต่
แต่มมูลูลค่ค่าาทรั
ทรัพพย์ย์สสนนิิ ในปี
ในปี ตต่่ออๆๆ ไปจะอ้
ไปจะอ้าางอิ
งอิงงจากราคาประเมิ
จากราคาประเมินนของผู
ของผู้้

2561
ประเมิ
ระ
หากมู
องทรั
ลงทุ
กว่
ราคาประเมิ
ของผู
ระเมิ
ระในปี
ประเมิ
ประเมินนนอิอิอิสสสระ
ระ ซึซึซึ่ง่ง่งหากมู
หากมูลลลค่ค่ค่าาาทีทีที่ก่ก่กองทรั
องทรัสสสต์ต์ต์เเเข้ข้ข้าาาลงทุ
ลงทุนนนสูสูสูงงงกว่
กว่าาาราคาประเมิ
ราคาประเมินนนของผู
ของผู้ป้ป้ประเมิ
ระเมินนนอิอิอิสสสระในปี
ระในปี
ต่ต่ต่อออไป
กองทรั
ส
ต์
อ
าจมี
ค
วามเสี
ย
่
งในการขาดทุ
น
จากการด้
อ
ยค่
า
ของทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
เนื
่
อ
งจากมู
ล
ไป
ทาง
ไป กองทรั
กองทรัสสต์ต์ออาจมี
าจมีคความเสี
วามเสียย่่ งในการขาดทุ
งในการขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาของทรั
ของทรัพพย์ย์สสนนิิ เนื
เนื่่ อองจากมู
งจากมูลลค่ค่ค่าาาทาง
ทาง
บับับัญ
ชี
และท
าให้
ม
ู
ล
ค่
า
หน่
ว
ยลงทุ
น
(NAV)
ของกองทรั
ส
ต์
ล
ดลง
ทั
ง
้
นี
้
การขาดทุ
น
ดั
ง
กล่
า
วเป็
น
การ
ญ
หน่ววยลงทุ
ยลงทุนน (NAV)
(NAV) ของกองทรั
ของกองทรัสสต์ต์ลลดลง
ดลง ทัทังง้้ นีนี้้ การขาดทุ
การขาดทุนนดัดังงกล่
กล่าาวเป็
วเป็ นนการ
การ
ญชีชี และท
และทาให้
าให้มมููลลค่ค่าาหน่
ขาดทุ
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(30+30 ปี )ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีแ ผนงานที่จ ะทยอยเก็บ สารองค่ า ซ่ อ มแซม และค่ า ปรับ ปรุ ง
ทรัพย์สนิ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ จากประสบการณ์ ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอดีต การปรับปรุง
ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ (major maintenance) ส่วนใหญ่
อาทิ การทาสีอาคาร การปรับปรุง/เปลีย่ นเครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภยั หลังคา หม้อ
แปลงไฟฟ้า เป็ นต้น จะเกิดขึ้นทุกๆ 6 – 20 ปี บริษัทฯ จะมีการวางแผนในการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สนิ เพื่อทาการสารองเงินในการ
ปรับปรุง และซ่อมแซมสภาพทรัพย์สนิ ทุกปี โดยพิจารณาจากแผนการดาเนินงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ หากการเก็บเงินสารองดังกล่าวไม่เพียงพอ กองทรัสต์อาจจะพิจารณาจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสม (เช่น เงินกู้ ตราสารหนี้ เป็ นต้น) เพื่อใช้ในการปรับปรุง และซ่อมแซมสภาพ
ทรัพย์สนิ ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี และเหมาะสมในการจัดหาประโยชน์เพื่อเป็ นการลดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
5.2.7 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิ จกำรในนิ คมอุตสำหกรรม
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กองทรัสต์ และผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วงจะดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุ ญาตในการใช้ท่ดี ินและ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างถู กต้อง หากกองทรัสต์ ผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วงไม่ได้รบั
ใบอนุ ญาตดังกล่าวหรือใบอนุ ญาตถูกยกเลิกหรือไม่มกี ารต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อ
กองทรัสต์ ผูเ้ ช่า หรือผูเ้ ช่าช่วง กล่าวคือจะทาให้กองทรัสต์ ผูเ้ ช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถใช้ทด่ี นิ
หรือ ประกอบกิจ การในนิ ค มอุ ต สาหกรรมต่ อ ไปได้ และอาจเป็ น ผลให้ไ ม่ สามารถปฏิบ ัติตาม
ข้อกาหนดและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่า หรือสัญญาเช่าช่วงได้ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลประกอบการของกองทรัสต์
ในกรณีท่ผี ู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าหรือ
สัญญาเช่าช่วงได้จะเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาและกองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญา
เช่าช่วงได้อนึ่งในช่วงเวลาทีก่ องทรัสต์ดาเนินการหาคู่สญ
ั ญารายใหม่แทนผูเ้ ช่าหรือผูเ้ ช่าช่วงและ
สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญารายใหม่ได้สาเร็จกองทรัสต์จะมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่ าเสียหาย
ตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงซึ่งหากกองทรัสต์ไม่สามารถหา
คู่สญ
ั ญารายใหม่เพื่อมาเช่าหรือเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่ลงทุนที่ได้รบั อนุ ญาตได้ภายในเวลาอันควร
หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญารายใหม่ในสัญญาฉบับใหม่โดยมีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อกองทรัสต์ได้รายได้ของกองทรัสต์อาจหยุดชะงักหรือลดลงซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อผล
ประกอบการของกองทรัสต์
นอกจากนี้ ในกรณีท่ี WHAID และเจ้าของทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นผู้ให้เช่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุน ไม่สามารถต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้ท่ดี นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมได้ เมื่อ
ใบอนุ ญาตดังกล่าวหมดอายุ ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อกองทรัสต์ คือ อาจ
ส่งผลให้ WHAID และเจ้าของทรัพย์สนิ ไม่สามารถใช้ทด่ี นิ ในการปล่อยเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้และ
กองทรัสต์จะไม่สามารถให้ผู้เช่าช่วงใช้ท่ดี นิ ดังกล่าวต่อไปได้ซ่งึ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผล
ประกอบการของกองทรัสต์อย่างไรก็ตามกองทรัสต์ได้กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาตกลง
กระทาการทีจ่ ะทาขึน้ กับ WHAID และเจ้าของทรัพย์สนิ จะต้องดารงสถานะเป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตให้
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ใช้ทด่ี นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉะนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวกองทรัสต์ย่อมมี
สิทธิทจ่ี ะเรียกค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้

5.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
5.3.1 ควำมเสี่ยงโดยทัวไปในกำรลงทุ
่
นในอสังหำริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มคี วามเสีย่ งหลายด้าน เช่น
1) การเปลีย่ นแปลงในทางลบด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัง้
ในประเทศและต่างประเทศและความต้องการในการบริโภคโดยรวมลดลง
2) สภาวะด้านลบของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
3) การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
4) การเปลี่ย นแปลงนโยบายทางการเงินหรือ นโยบายทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของประเทศและ
ต่างประเทศ
5) การเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ม่ได้คาดการณ์ไว้
6) การเปลี่ย นแปลงกฎหมายหรือ กฎระเบีย บทางด้า นสิ่ง แวดล้อ ม กฎหมายผัง เมือ ง และ
กฎระเบียบอื่นๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง
7) การเรียกร้องความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
8) การเปลีย่ นแปลงของราคาตลาดของอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
9) การเปลีย่ นแปลงของราคาน้ามันและเชือ้ เพลิงอื่นๆ
10) การเปลี่ยนแปลงความนิยมในประเภทของอสังหาริมทรัพย์และสถานที่ตงั ้ ซึ่ง นาไปสู่การมี
พื้นที่ให้เช่ามากเกินความต้องการ หรืออาจทาให้ความต้องการของผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นตลาดใดๆ
ลดลงสาหรับอสังหาริมทรัพย์บางประเภท
11) การกระทาของผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ อ่ี าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของเจ้าของทรัพย์สนิ
12) ความไม่สามารถดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื้น ที่ หรือในการนาพื้นที่ออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่า
รายใหม่เมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า
13) ความไม่สามารถในการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื้นทีภ่ ายในระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่สามารถ
เรียกเก็บได้เนื่องจากผูเ้ ช่าพืน้ ทีล่ ม้ ละลายหรือมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือในกรณีอ่นื ๆ
14) ความไม่เพียงพอของความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยทีม่ ี หรือค่าเบีย้ ประกันภัยทีเ่ พิม่
สูงขึน้
15) การที่ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ม่ ส ามารถให้บ ริก ารหรือ จัด หาการบริก ารเกี่ย วกับ การ
บารุงรักษาและการให้บริการอื่นๆ ได้อย่างพอเพียง
16) ความชารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ต้องได้รบั การแก้ ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการ
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ก่อให้เกิดรายจ่ายลงทุน ทีไ่ ม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
17) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
18) การพึง่ พิงกระแสเงินสดอย่างมากในการบารุงรักษาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ทม่ี อี ยู่
19) การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมถึงภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้อง
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20) ส่วนได้เสียหรือภาระผูกพันต่างๆ ซึง่ ไม่สามารถพบได้หรือไม่เปิ ดเผยจากการตรวจสอบทีด่ นิ
20) ส่วนได้เสียหรือภาระผูกพันต่างๆ ซึง่ ไม่สามารถพบได้หรือไม่เปิ ดเผยจากการตรวจสอบทีด่ นิ
ณ สานักงานทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องในขณะทีท่ าการตรวจสอบ
ณ สานักงานทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องในขณะทีท่ าการตรวจสอบ
21) เหตุสดุ วิสยั ความเสียหายทีไ่ ม่สามารถเอาประกันภัยได้ และปจัั จัยอื่นๆ และ
21) เหตุสดุ วิสยั ความเสียหายทีไ่ ม่สามารถเอาประกันภัยได้ และปจจัยอื่นๆ และ
22) การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทางด้านภาษีอากรและด้านอื่นๆ
22) การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทางด้านภาษีอากรและด้านอื่นๆ
ปจัั จัยหลายอย่างตามทีก่ ล่าวข้างต้นอาจเป็ นสาเหตุของความผันผวนของอัตราการเช่าพืน้ ที่ อัตรา
ปจจัยหลายอย่างตามทีก่ ล่าวข้างต้นอาจเป็ นสาเหตุของความผันผวนของอัตราการเช่าพืน้ ที่ อัตรา
ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
และรายได้ทจ่ี ะได้รบั จากอสังหาริมทรัพย์
และรายได้ทจ่ี ะได้รบั จากอสังหาริมทรัพย์
การประเมินค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ประจาปี จะสะท้อนปจั จัยต่างๆ ดังกล่าว และส่งผลให้
การประเมินค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ประจาปี จะสะท้อนปจั จัยต่างๆ ดังกล่าว และส่งผลให้
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เพิม่ สูงขึน้ หรือลดต่ าลงได้ มูลค่าเงินลงทุนของทรัพย์ สนิ หลัก
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เพิม่ สูงขึน้ หรือลดต่ าลงได้ มูลค่าเงินลงทุนของทรัพย์ สนิ หลัก
ของกองทรัส ต์ อ าจลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ หากเกิด วิก ฤตในทางลบอย่ า งฉั บ พลัน ต่ อ ราคา
ของกองทรัส ต์ อ าจลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ หากเกิด วิก ฤตในทางลบอย่ า งฉั บ พลัน ต่ อ ราคา
อสัง หาริม ทรัพ ย์หรือ ต่ อ เศรษฐกิจ ในกรุ ง เทพมหานครและจังหวัด ต่ า งๆ ในประเทศไทยซึ่งมี
อสัง หาริม ทรัพ ย์หรือ ต่ อ เศรษฐกิจ ในกรุ ง เทพมหานครและจังหวัด ต่ า งๆ ในประเทศไทยซึ่งมี
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตงั ้ อยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีในอนาคต
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตงั ้ อยู่ในปจั จุบนั หรือทีจ่ ะมีในอนาคต
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5.3.2 กองทรัส ต์อ ำจได้ ร บั ผลกระทบในทำงลบจำกกำรขำดสภำพคล่ อ งจำกกำรลงทุ น ใน
5.3.2 กองทรัส ต์อ ำจได้ ร บั ผลกระทบในทำงลบจำกกำรขำดสภำพคล่ อ งจำกกำรลงทุ น ใน
อสัง หำริ ม ทรัพ ย์แ ละกำรขำดทำงเลื อ กอื่ น ในกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรัพ ย์สิ น หลัก ของ
อสัง หำริ ม ทรัพ ย์แ ละกำรขำดทำงเลื อ กอื่ น ในกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรัพ ย์สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์
กองทรัสต์
กองทรัสต์จ ะลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์แ ละทรัพย์สิน ที่เ กี่ยวข้อ งกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ นหลัก
กองทรัสต์จ ะลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์แ ละทรัพย์สิน ที่เ กี่ยวข้อ งกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ นหลัก
โดยทัว่ ไปการลงทุน ในอสัง หาริมทรัพ ย์โดยเฉพาะการลงทุน ในทรัพย์สิน ที่ มีมูลค่ า สูง เช่ น ที่
โดยทัว่ ไปการลงทุน ในอสัง หาริมทรัพ ย์โดยเฉพาะการลงทุน ในทรัพย์สิน ที่ มีมูลค่ า สูง เช่ น ที่
กองทรัสต์ป ระสงค์ท่ีจ ะเข้า ลงทุ น อาจมีสภาพคล่ อ งต่ า การที่มีสภาพคล่ อ งต่ า ดัง กล่ า วอาจมี
กองทรัสต์ป ระสงค์ท่ีจ ะเข้า ลงทุ น อาจมีสภาพคล่ อ งต่ า การที่มีสภาพคล่ อ งต่ า ดัง กล่ า วอาจมี
ผลกระทบต่ อ ความสามารถของกองทรัส ต์ ใ นการปรับ เปลี่ย นพอร์ต การลงทุ น (Investment
ผลกระทบต่ อ ความสามารถของกองทรัส ต์ ใ นการปรับ เปลี่ย นพอร์ต การลงทุ น (Investment
Portfolio) หรือ ความสามารถในการเปลี่ย นทรัพ ย์สิน บางส่ว นเป็ น เงิน สด เพื่อ รองรับ กับ กา ร
Portfolio) หรือ ความสามารถในการเปลี่ย นทรัพ ย์สิน บางส่ว นเป็ น เงิน สด เพื่อ รองรับ กับ กา ร
เปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และปจั จัยอื่นๆ เช่น กองทรัสต์อาจไม่
เปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และปจั จัยอื่นๆ เช่น กองทรัสต์อาจไม่
สามารถโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ หรืออาจถูกบังคับ
สามารถโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ หรืออาจถูกบังคับ
ให้ต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อให้สามารถโอนสิทธิการเช่าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้
ให้ต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อให้สามารถโอนสิทธิการเช่าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้
กองทรัสต์อาจประสบปญั หาในการหาแหล่งเงินกูใ้ นระยะเวลาทีท่ นั ท่วงทีและภายใต้เงื่อนไขทาง
กองทรัสต์อาจประสบปญั หาในการหาแหล่งเงินกูใ้ นระยะเวลาทีท่ นั ท่วงทีและภายใต้เงื่อนไขทาง
การค้าที่ดใี นกรณีทเ่ี ป็ นการกู้ยมื เงินทีใ่ ช้ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เป็ นหลักประกัน เนื่องจาก
การค้าที่ดใี นกรณีทเ่ี ป็ นการกู้ยมื เงินทีใ่ ช้ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เป็ นหลักประกัน เนื่องจาก
ทรัพย์สนิ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ไม่มสี ภาพคล่อง นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อาจไม่
ทรัพย์สนิ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ไม่มสี ภาพคล่อง นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อาจไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
สามารถเปลีย่ นแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
เหล่านัน้ ไม่สามารถสร้างกาไรได้อนั เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขัน อายุของทรัพย์สนิ ปริมาณ
เหล่านัน้ ไม่สามารถสร้างกาไรได้อนั เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขัน อายุของทรัพย์สนิ ปริมาณ
ความต้องการที่ลดต่ าลง หรือปจั จัยอื่นๆ อีกทัง้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ของ
ความต้องการที่ลดต่ าลง หรือปจั จัยอื่นๆ อีกทัง้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทัวไปแล้
่
วจะต้องมีการลงทุนใช้เงินเพิม่ เติม ปจัั จัยต่างๆ เหล่านี้
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทัวไปแล้
่
วจะต้องมีการลงทุนใช้เงินเพิม่ เติม ปจจัยต่างๆ เหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ และส่งผลกระทบ
อาจส่งผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ และส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
5.3.3 ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
5.3.3 ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อาจได้รบั อิทธิพลบางส่วนจาก
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อาจได้รบั อิทธิพลบางส่วนจาก
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ดังจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ดังจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
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ประสบภาวะขาดเสถียรภาพหลายครัง้ เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย
บริษัท ฯ จึง ไม่ สามารถรับประกันได้ว่ าจะไม่มีเ หตุ ก ารณ์ ท่จี ะน าไปสู่ก ารขาดเสถียรภาพทาง
การเมือ งอีก ซึ่ง อาจมีผลในทางลบอย่า งมีนัยสาคัญต่ อการดาเนิน งาน ฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์
5.3.4 กำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนกำรบัญชีหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ หรือการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย อาจมีการเปลีย่ นแปลง เช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีทไ่ี ด้รบั การปรับปรุงเพิม่ เติมให้
ตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Standards – IFRS) งบการเงินของกองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการ
บัญชีท่ไี ด้มกี ารแก้ไขปรับปรุง โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีน้ีไม่
สามารถทราบได้และขึน้ อยู่กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงเหล่านี้จะไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์หรือ
ต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
นอกจากนี้ยงั ไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลีย่ นแปลงกฎข้อบังคับใดๆ จะไม่มผี ลกระทบในทางลบ
ต่อความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการดาเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์
หรือต่อการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์
5.3.5 ควำมเสี่ยงจำกกรณี ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนถูกเวนคืน
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีทห่ี น่ วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนซึง่ ทา
ให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้
นอกจากนี้กรณีทเ่ี กิดการเวนคืนดังกล่าวกองทรัสต์อาจไม่ได้รบั ค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือได้รบั
ค่ า ชดเชยดัง กล่ า วน้ อ ยกว่ า มู ล ค่ า ที่ก องทรัส ต์ ใ ช้ใ นการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน ซึ่ง อาจส่ ง ผลให้
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประมาณการไว้ทงั ้ ในส่วน
ของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าชดเชยทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จะคานวณ
แบ่งตามสัดส่วนของเจ้าของทรัพย์สนิ และกองทรัสต์ โดยคานวณส่วนของกองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่ ตามหลักการ
คานวณที่กาหนดในสัญญาเช่า อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีจ่ ะเวนคืนในท้องทีท่ ท่ี รัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตงั ้ อยู่ไม่พบว่าทีต่ งั ้
ของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่
สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจาก การเวนคืนทีด่ นิ เป็ นนโยบายและความ
จาเป็ นในการใช้พน้ื ทีข่ องรัฐในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต
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กองทรัสต์ (เว้นแต่ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)) เพื่อให้
กองทรัสต์และผู้ให้กู้ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ได้รบั การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ (All Risk
Insurance)
ทัง้ นี้ กองทรัสต์มิไ ด้จดั ทาประกัน ภัยธุร กิจหยุ ด ชะงัก (Business Interruption) กองทรัสต์จึงมี
ความเสีย่ งจากการขาดรายได้ในระหว่างการดาเนินร้องขอสินไหมจากบริษทั ประกันภัย และ/หรือ
ระหว่างการก่อสร้าง ในกรณีท่เี กิดความเสียหายกับทรัพย์สนิ ยูนิตนัน้ ๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
ลักษณะทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ เป็ นทรัพย์ สนิ แนวราบ กล่าวคือ เป็ นอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่าแบบชัน้ เดียว และ/หรือ มีชนั ้ ลอย และมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่กว้าง ทาง
บริษัทฯ เห็นว่าความเสีย่ งจากระยะเวลาการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่เสียหายยาวนาน ในกรณีของ
ทรัพย์สนิ ที่มลี กั ษณะอย่างทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ นัน้ อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และการทา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) อาจต้องมีค่าเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมซึ่งเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมของกองทรัสต์ และกระทบต่อผลตอบแทนผูถ้ อื หน่ วย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นว่า
การทาประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) และประกันภัยความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจให้เช่าอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าแล้ว
เพื่อเป็ นการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ทางบริษัทฯ อาจมีการทบทวนประเภทของการ
ประกันภัยอย่างสม่าเสมอ และจะมีการพิจารณาจัดทาวงเงินประกันภัยสาหรับการประกันภัยแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสม
5.3.8 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อุทกภัย และกำรก่อวิ นำศภัย
ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้รบั ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติอาทิ อุทกภัย และ/หรือจากการก่อวินาศภัย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทา
ภาระความเสียหายในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่ อชีวิตและ
ทรัพ ย์สิน ของผู้เ ช่ า ทรัพ ย์สิน และเพื่อ ให้ไ ด้เ งื่อ นไขการท าประกัน ภัย ที่ดีท่ีสุ ด กองทรัสต์จ ะ
ดาเนิ น การจัด ให้มีก ารท าประกัน ภัย ในทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า ว โดยให้ มีร ะยะเวลาความคุ้ม ครอง
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุในวงเงิน
ประกันทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารทีม่ ลี กั ษณะและการใช้งานใกล้เคียงกัน
กับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ เช่น การประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risk Insurance)
และการประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลทีส่ าม (Third-party Insurance) ด้วย
ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบปญั หาอุทกภัยซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม
ในวงกว้าง โดยปญั หาอุทกภัยเป็ นปญั หาซึง่ กองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจมีผลกระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ โดยเหตุอุทกภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ ท รัพ ย์สิน หรือ อาจท าให้ผู้เ ช่ า พื้น ที่ไ ม่ สามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นทรัพ ย์สิน โครงการต่ า งๆ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นปจั จุบนั พิจารณาเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่า หรือความเสียหายบนทรัพย์สนิ อาจทาให้กองทรัสต์ไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ทดแทน
ได้ ซึง่ กรณีดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทาให้มคี วาม
แตกต่างจากทีไ่ ด้ประมาณการไว้อย่างมีนยั สาคัญ
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อย่างไรก็ดี ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ดงั กล่าวมิได้รบั ผลกระทบจากเหตุ การณ์ อุทกภัยในปี
2554 เนื่ อ งจากมีท าเลที่ตัง้ อยู่ ใ นบริเ วณที่สูง จากระดับ น้ า ทะเลพอสมควร (อาทิเ ช่ น นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมดับ บลิว เอชเอ อีส เทิร์น ซีบ อร์ด (WHA ESIE) ประมาณ 126 – 134 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล) และมิได้ตงั ้ อยู่ในเขตพื้นที่ซ่งึ มีความเสี่ยงภั ยต่ อสถานการณ์ อุทกภัยสูงหรือ มี
สถานการณ์ อุทกภัยเกิดขึ้นสม่ า เสมอ อีกทัง้ ก่อสร้างบนพื้นที่ดินที่ถมสูงกว่าบริเวณข้างเคีย ง
นอกจากนี้ เจ้าของทรัพย์สนิ ได้ออกแบบระบบสาธารณู ปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมให้ใช้ราง
ระบายน้ าขนาดใหญ่ และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความลาดชันที่ ช่วยให้การระบายน้ า
เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะจัดให้มกี ารประกันภัยในอาคารในโครงการ
ดังกล่าวโดยมีความคุม้ ครองและวงเงินประกันทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคาร
ทีม่ ลี กั ษณะและการใช้งานใกล้เคียงกัน โดยการทาประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสีย่ งจาก
วินาศภัยทุกประเภทรวมถึงอุทกภัย (มีการจากัดวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 30 ของจานวนเงินเอา
ประกัน ) และโดยระบุผู้เ ช่า ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้ใ ห้กู้ (ถ้า มี) เป็ น ผู้เ อาประกัน ร่ว มกัน และเป็ นผู้รบั
ประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์ประกันภัย
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6. ข้อพิ พำททำงกฎหมำยและข้อจำกัดในกำรใช้ประโยชน์ ในอสังหำริ มทรัพย์
-ไม่ม-ี
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7. ข้อมูลสำคัญอื่น
-ไม่มี -
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8.
ข้ข้ออมูมูลลหน่
ววยทรั
สสต์ต์แและผู
ถถ้้ ืืออหน่
ววยทรั
สสต์ต์
8.
หน่
ยทรั
ละผู
หน่
ยทรั
8. ข้อมูลหน่ วยทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
8.1 ข้อมูลหน่ วยทรัสต์และข้อมูลรำคำหน่ วยทรัสต์
8.1
8.1 ข้ข้ออมูมูลลหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์แและข้
ละข้ออมูมูลลรำคำหน่
รำคำหน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์

8.1.1 ข้อมูลหน่ วยทรัสต์
8.1.1
8.1.1 ข้ข้ออมูมูลลหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์
กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,239,250,423.26 บาท เรียก
กองทรั
สต์มีทีทุุนนจดทะเบี
ยนน ณ
่่ 31
วาคม 2561
2561 เท่
เท่าากักับบ 6,239,250,423.26
6,239,250,423.26 บาท
บาท เรี
เรียยกก
กองทรั
จดทะเบี
ณ วัวันนวทีทียทรั
31สธัธัต์นนทวาคม
ชาระเต็สมต์จมานวน
และมีจยานวนหน่
งั ้ สิน้ 702,634,116
หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้
หน่ วยละ
ชชาระเต็
จจานวน
าระเต็มมบาท
านวน และมี
และมีจจานวนหน่
านวนหน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ททงงัั ้้ สิสินน้้ 702,634,116
702,634,116 หน่
หน่ ววยย มูมูลลค่ค่าาทีที่ต่ตราไว้
ราไว้หหน่น่ ววยละ
ยละ
8.8798
8.8798
บาท
8.8798 บาท
ราคาปิ ด/1/1
6.70 บาทต่อหน่วย
ราคาปิ
ดด/1 /1
6.70
บาทต่ออหน่
วย
ราคาปิ
6.70
ราคาสูงสุด/1
6.70 บาทต่
บาทต่อหน่
หน่ววยย
ราคาสู
งสุด/1
6.70
บาทต่ออหน่
วย
ราคาสู
6.70
ราคาตง่าสุสุดด/1/1
6.65 บาทต่
บาทต่อหน่
หน่ววยย
ราคาต
่่าาสุสุดด/1
6.65
ออหน่
ราคาต
6.65 บาทต่
บาทต่
หน่ววยย
มูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization)
4,707.65
ล้านบาท
มูมูลลค่ค่าาตามราคาตลาด
(Market Capitalization)
4,707.65
Capitalization)
4,707.65 ล้ล้หน่าานบาท
นบาท
มูลค่าตามราคาตลาด
การซือ้ ขายเฉลีย่ (Market
ต่อปี (Trade
Volume)/2/2
431,670,204
วย
มูมูลลค่ค่าาการซื
ออ้้ ขายเฉลี
ยย่่ ต่ต่ออปีปี (Trade
Volume)
431,670,204
หน่
ววยย
/2
การซื
ขายเฉลี
(Trade
Volume)
431,670,204
หน่
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
8.7966 บาทต่
อหน่วย
มูมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
พ
ย์
ส
ท
ุ
ธิ
ต
่
อ
หน่
ว
ย
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2561
8.7966
บาทต่
ออหน่
่อหน่วยณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2561
2561
8.7966 บาทต่
หน่ววยย
มูลค่าสินทรั
ทรัพพย์ย์สสททุุ ธิธิต(บาท)
6,180.82
ล้านบาท
มูมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
พย์สทุ ธิ (บาท) ณ
วันที่ 31 ธันนวาคม
6,180.82
ล้าานบาท
วาคม 2561
2561
6,180.82
นบาท
มูลค่าสินทรั
ทรัพพย์ย์สสททุุ ธิธิต(บาท)
่อหน่วยณณวันวัทีน่ ที31่ 1ธัมกราคม
2561
8.5182 ล้บาทต่
อหน่วย
มูมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
พ
ย์
ส
ท
ุ
ธิ
ต
่
อ
หน่
ว
ย
ณ
วั
น
ที
่
1
มกราคม
2561
8.5182
บาทต่
ออหน่
ทรั
พ
ย์
ส
ท
ุ
ธิ
ต
่
อ
หน่
ว
ย
ณ
วั
น
ที
่
1
มกราคม
2561
8.5182
บาทต่
หน่ววยย
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (บาท) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
5,985.23 ล้านบาท
มูมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
5,985.23
ทรัพพย์ย์สสททุุ ธิธิ (บาท)
(บาท) ณ
ณ วัวันนทีที่่ 11 มกราคม
มกราคม 2561
2561
5,985.23 ล้ล้าานบาท
นบาท

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

/1
/1
/1
/2
/2
/2

ข้อมูลอ้างอิงตามวันทาการล่าสุด ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2561
ข้อมูลอ้างอิงตามวันทาการล่าสุด ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2561
ข้มาจากมู
อมูลอ้างอิ
าการล่
ด ณวยจ
วันานวนวั
ที ่ 28 ธันทีวาคม
2561
ลค่งาตามวั
การซืน้อทขายทั
ง้ ปีาหสุารด้
ม่ กี ารซื
้อขาย
มาจากมูลค่าการซื้อขายทัง้ ปี หารด้วยจานวนวันทีม่ กี ารซื้อขาย
มาจากมูลค่าการซื้อขายทัง้ ปี หารด้วยจานวนวันทีม่ กี ารซื้อขาย

8.1.2 กำรจ่ำยลดทุนชำระแล้ว
8.1.2
8.1.2 กำรจ่
กำรจ่ำำยลดทุ
ยลดทุนนชชำระแล้
ำระแล้วว
ในปี 2561 กองทรัส ต์ พิจ ารณาจ่ า ยคืน สภาพคล่ อ งส่ ว นเกิน ในรู ป แบบเงิน ลดทุ น ให้ก ับ ผู้ถือ
ในปี 2561
2561 กองทรั
กองทรัส ต์ พิจ ารณาจ่
ารณาจ่ าา ยคื
ยคืนน สภาพคล่
สภาพคล่ ออ งส่
งส่ วว นเกิ
นเกินน ในรู
ในรู ปป แบบเงิ
แบบเงินน ลดทุ
ลดทุ นน ให้
ให้กกัับบ ผูผู้้ถถืืออ
ในปี
หน่วยทรั
สต์ รวมทัง้ สสิต์น้ พ4ิจครั
ง้
หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ รวมทั
รวมทังง้้ สิสินน้้ 44 ครั
ครังง้้
ข้อมูลกำรจ่ำยเงิ นลดทุนของกองทรัสต์ย้อนหลัง
ข้ข้ออมูมูลลกำรจ่
กำรจ่ำำยเงิ
ยเงิ นนลดทุ
ลดทุนนของกองทรั
ของกองทรัสสต์ต์ยย้อ้อนหลั
นหลังง
ครังที
้ ่
ครั
งที
้้ ่่
ครังที

วันปิ ดสมุดทะเบียน
วัวันนปิปิ ดสมุ
ดสมุดดทะเบี
ทะเบียยนน

วันที่จ่ำย
วัวันนทีที่่จจ่่ำำยย

1
11
2
22
3
33
4
44
5
55
6
66
7
77
8
88

18 สิงหาคม 2560
18 สิสิงงหาคม
2560
หาคม
2018พฤศจิ
กายน2560
2560
20
กกายน
2560
207พฤศจิ
พฤศจิ
ายน
2560
ธันวาคม 2560
7 ธันวาคม
วาคมนธ์2560
2560
287 กุธัมนภาพั
2561
28
กุ
ม
ภาพั
น
ธ์
28 พฤษภาคม
กุมภาพันธ์ 2561
2561
23
2561
23
พฤษภาคม
2561
2323พฤษภาคม
2561
สิงหาคม 2561
23
สิ
ง
หาคม
2561
สิงหาคม
2223พฤศจิ
กายน2561
2561
22
พฤศจิ
กกายน
2561
22 4พฤศจิ
ายน
2561
มีนาคม 2562
44 มีมีนนาคม
าคม 2562
2562

31 สิงหาคม 2560
31 สิสิงงหาคม
2560
หาคม
3031พฤศจิ
กายน2560
2560
30
กกายน
2560
3020พฤศจิ
พฤศจิ
ายน
2560
ธันวาคม 2560
20
ธันวาคม 2560
20
2560
13 ธัมีนนวาคม
าคม 2561
13
มี
น
าคม
2561
มีนาคม 2561
3113พฤษภาคม
2561
31
พฤษภาคม
2561
3111พฤษภาคม
2561
กันยายน 2561
11
กั
น
ยายน
2561
11
2561
21 กัธันนยายน
วาคม 2561
21
ธั
น
วาคม
2561
21
2561
26 ธัมีนนวาคม
าคม 2562
26
26 มีมีนนาคม
าคม 2562
2562

จำนวนเงิ นที่
จจำนวนเงิ
นที่
ำนวนเงิ
ลดทุนนที่
ลดทุ
ลดทุนน
106,014,832.00
106,014,832.00
106,014,832.00
108,349,208.00
108,349,208.00
108,349,208.00
55,114,048.00
55,114,048.00
55,114,048.00
53,329,929.18
53,329,929.18
53,329,929.18
132,797,848.50
132,797,848.50
132,797,848.50
134,203,115.90
134,203,115.90
134,203,115.90
134,203,115.87
134,203,115.87
134,203,115.87
15,879,530.76
15,879,530.76
15,879,530.76

เงินลดทุน
เงิ
เงินนลดทุ
ลดทุนน
0.1862
0.1862
0.1862
0.1903
0.1903
0.1903
0.0968
0.0968
0.0968
0.0759
0.0759
0.0759
0.1890
0.1890
0.1890
0.1910
0.1910
0.1910
0.1910
0.1910
0.1910
0.0226
0.0226
0.0226

มูลค่ำหน่ วยทรัสต์
มูมูลลค่ค่ำำหน่
วยทรัสสต์ต์
หลั
งจ่ำหน่
ยเงิวนยทรั
ลดทุน
หลั
หลังงจ่จ่ำำยเงิ
ยเงินนลดทุ
ลดทุนน
9.8138
9.8138
9.8138
9.6235
9.6235
9.6235
9.5267
9.5267
9.5267
9.4508
9.4508
9.4508
9.2618
9.2618
9.2618
9.0708
9.0708
9.0708
8.8798
8.8798
8.8798
8.8572
8.8572
8.8572
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2561
8.2 โครงสร้ำงผู้ถือหน่ วยทรัสต์
8.2.1 กลุ่มผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รำยใหญ่ 10 รำยแรก
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์รายใหญ่ตามการปิ ดสมุดทะเบียนดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาคเนย์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม พลัส
นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์
กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ
เบิล
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็อพเพอร์ตเ้ี ซ็คเตอร์ฟนั ด์
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)
รวมผูถ้ อื หน่ วย 10 รายแรก
ผูถ้ อื หน่ วยรายย่อยอื่น
รวม (Total)

จำนวนหุ้น (หุ้น)
105,395,609
31,308,261
25,850,500
13,100,000
11,916,052

% หุ้น
15.00
4.46
3.68
1.86
1.70

11,300,000
10,000,000
8,563,372
7,642,500
6,901,412
231,977,706
470,656,410
702,634,116

1.61
1.42
1.22
1.09
0.98
33.02
66.98
100.00

8.2.2 กลุ่มผู้ถือหน่ วยทรัสต์รำยใหญ่ของกองทรัสต์ (ถือหน่ วยทรัสต์ตงั ้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดย
กลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลำดับ
1.

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
รวม (Total)

จำนวนหุ้น (หุ้น)
105,395,609
105,395,609

% หุ้น
15.00
15.00

8.3 กำรจ่ำยประโยชน์ ตอบแทน
8.3.1 ข้อกำหนดนโยบำยและวิ ธีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
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1) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(เก้าสิบ) ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผู้
ถือหน่ วยทรัสต์นนั ้ แบ่งเป็ น ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution)
และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่เกิน 4 (สี)่ ครัง้ ต่อรอบ
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุน กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกิน
กว่า 4 (สี)่ ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริม่ จ่าย

2561
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มกี าไรเพียงพอที่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว)
อนึ่ง กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมายถึงกาไรทีป่ รับปรุงด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก)

การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตาม
แนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์

(ข)

การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันจากการกูย้ มื
เงินของกองทรัสต์ตามวงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี

2) ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
3) ในกรณีท่มี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์จ ะประกาศจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ แ ละปิ ด สมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนและจะ
ด าเนิ น การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ า วให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ภ ายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(ก)

ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนส าหรับ รอบปี บ ัญ ชี ( Year-End
Distribution) ภายใน 90 (เก้า สิบ ) วัน นั บ แต่ ว ัน สิ้น รอบปี บ ัญ ชีโ ดยจะจ่ า ยภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อ
กาหนดสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
เงื่อนไขเพิม่ เติม:
เว้น แต่ ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนส าหรับ งวดปี บ ัญ ชีแ รก ในการพิจ ารณาจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทนรายปี การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนจะขึน้ อยู่กบั
ดุ ล ยพินิ จ ของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่ง หากประโยชน์ ตอบแทนที่จ ะประกาศจ่ายต่ อ
หน่ วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาท
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่าย
ในงวดถัดไป ทัง้ นี้เงื่อนไขข้างต้นต้องไม่ขดั ต่อข้อ 1)

(ข)

ประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกำล (Interim Distribution)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หาก
มี) ภายใน 90 (เก้า สิบ ) วัน นั บ แต่ ว ัน สิ้น รอบพิจ าณาผลการด าเนิ น งานก่ อ นจ่ า ย
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ประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิม่ เติม:
ในการพิจ ารณาจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนระหว่ า งกาล การก าหนดอัต ราการจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทนจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่าย
รวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ เว้นแต่กรณีทส่ี านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดทีม่ อี านาจตามกฏหมาย ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือผ่ อนผันเป็ นอย่างอื่นผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนัน้
4) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(ก)

ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนต้องเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ชี ่อื
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ณวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ แ ต่ ล ะราย หากปรากฏว่ า มีบุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใดถือ
หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด

(ข)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ และปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิในการรับประโยชน์
ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
และอาจประกาศโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)

ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ี มี ช่ื อ ปรากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือ

(2)

ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ

(3)

ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับ
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(ค)
(ค)

(ง)
(ง)

การกองทรัสสต์ต์จจะด
ะดาเนิ
าเนินนการให้
การให้มมกกีี ารหั
ารหักกภาษี
ภาษี ณ
ณ ทีที่จ่จ่่าายในอั
ยในอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ 10
10 (สิ
(สิบบ))
ผูผู้จ้จดดัั การกองทรั
หรืออ อัอัตต ราอื
ราอื่่ นน ตามที
ตามที่่กก ฎหมายก
ฎหมายก าหนดของผลประโยชน์
าหนดของผลประโยชน์ ตต อบแทนที
อบแทนที่่จจ่่ าา ยให้
ยให้แแ ก่ก่ ผผูู้้ถถืืออ
หรื
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ปประเภทบุ
ระเภทบุคคคลธรรมดา
คลธรรมดา
หน่
การกองทรัสสต์ต์จจะด
ะดาเนิ
าเนินนการให้
การให้มมกกีี ารจ่
ารจ่าายประโยชน์
ยประโยชน์ ตตอบแทนเป็
อบแทนเป็ นนเช็
เช็คคขีขีดดคร่
คร่ออมม
ผูผู้้จจดดัั การกองทรั
เฉพาะสังง่่ จ่จ่ าา ยในนามผู
ยในนามผู้้ ถถืื ออ หน่
หน่ วว ยทรั
ยทรั สส ต์ต์ และส่
และส่ งง ทางไปรษณี
ทางไปรษณี ยย์์ ตต ามที
ามที่่ ออ ยูยู่่ ทท่่ีี ผผูู้้ ถถืื ออ
เฉพาะสั
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์รระบุ
ะบุไไว้ว้ใในใบจองซื
นใบจองซืออ้้ หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์หหรืรืออนนาเงิ
าเงินนฝากเข้
ฝากเข้าาบับัญ
ญชีชีเเงิงินนฝากของผู
ฝากของผูถถ้้ ออืื
หน่
หน่ วว ยทรั
ยทรัสส ต์ต์ ตต ามที
ามที่่แแ จ้จ้งง ไว้
ไว้ โดยผู
โดยผู้้ถถืืออ หน่
หน่ วว ยทรั
ยทรัสส ต์ต์ จจ ะเป็
ะเป็ นน ผูผู้้รร ัับบ ภาระค่
ภาระค่ าา ธรรมเนี
ธรรมเนี ยย มม
หน่
ใช้จจ่า่ายในการโอนเงิ
ยในการโอนเงินนทีทีเเ่่ กิกิดดขึขึนน้้ และภาระความเสี
และภาระความเสียย่่ งจากอั
งจากอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลียย่่ นน (ถ้
(ถ้าามีมี)) โดย
โดย
ค่ค่าาใช้
การกองทรัสสต์ต์จจะหั
ะหักกค่ค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมและค่
มและค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายดั
ยดังงกล่
กล่าาวจากจ
วจากจานวนเงิ
านวนเงินนทีทีจจ่่ ะส่
ะส่งงให้
ให้
ผูผูจจ้้ ดดัั การกองทรั

(จ)
(จ)

ในกรณีทท่ผ่ผีี ูู้ถ้ถือือหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ไไม่ม่ใใช้ช้สสททิิ ธิธิขขอรั
อรับบประโยชน์
ประโยชน์ตตอบแทนจ
อบแทนจานวนใดภายในอายุ
านวนใดภายในอายุ
ในกรณี
ความใช้สสททิิ ธิธิเเรีรียยกร้
กร้อองตามประมวลกฎหมายแพ่
งตามประมวลกฎหมายแพ่งงและพาณิ
และพาณิชชย์ย์ ให้
ให้เเงิงินนดัดั งงกล่
กล่าาวตกเป็
วตกเป็ นน
ความใช้
กรรมสิททธิธิของกองทรั
ของกองทรั
โดยผู้จ้จดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์จจะไม่
ะไม่นนาประโยชน์
าประโยชน์ตตอบแทนจ
อบแทนจานวน
านวน
กรรมสิ
สสต์ต์ โดยผู
์์
ดัดังงกล่
กล่าาวไปใช้
วไปใช้เเพื
พื่อ่อการอื
การอื่น่นใดนอกจากเพื
ใดนอกจากเพื่อ่อประโยชน์
ประโยชน์ขของกองทรั
องกองทรัสสต์ต์
8.3.2
8.3.2 ข้ข้ออจจำกั
ำกัดด เงื
เงื่อ่อนไข
นไข และวิ
และวิ ธธีีกกำรจ่
ำรจ่ำำยประโยชน์
ยประโยชน์ตตอบแทนแก่
อบแทนแก่ผผถถูู้้ ือือหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์
ผูผู้้ถถืืออหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ทท่่ถถีี ืืออหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์เเกิกินนกว่
กว่าาอัอัตตรา
รา
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์หหรืรืออกลุ
กลุ่่มมบุบุคคคลเดี
คลเดียยวกั
วกันนของผู
ของผู้้ถถืืออ หน่
หรื
หรืออไม่
ไม่เเป็ป็ นนไปตามหลั
ไปตามหลักกเกณฑ์
เกณฑ์ททกก่่ีี าหนดในกฎหมายหลั
าหนดในกฎหมายหลักกทรั
ทรัพพย์ย์มมขขีี ออ้้ จจากั
ากัดดสิสิททธิธิใในการรั
นการรับบประโยชน์
ประโยชน์
ตอบแทน
โดยผู
ถ
้
อ
ื
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
หรื
อ
กลุ
่
ม
บุ
ค
คลเดี
ย
วกั
น
ของผู
ถ
้
อ
ื
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
ด
ง
ั
กล่
า
วจะได้
ตอบแทน โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวจะได้รรบบัั
ประโยชน์
ไปตามสัดด ส่ส่วว นการถื
นการถื ออ หน่
หน่ วว ยทรั
ยทรัสสต์ต์ใใ นส่
นส่วว นที
นที่่ออ ยูยู่่ ใใ นอั
นอัตต ราที
ราที่่
ประโยชน์ ตต อบแทนเพี
อบแทนเพียย งเท่
งเท่ าา ทีที่่เเ ป็ป็ นน ไปตามสั
กฎหมายหลั
กฎหมายหลักกทรั
ทรัพพย์ย์กกาหนด
าหนด และผู
และผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์จจะจั
ะจัดดให้
ให้มมกกีี ารค
ารคานวณหาจ
านวณหาจานวนหน่
านวนหน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ทท่่ีี
มีมีสสททิิ ธิธิใในการได้
นการได้รรบบัั ประโยชน์
ประโยชน์ตตอบแทนของผู
อบแทนของผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์แแต่ต่ลละรายที
ะรายทีออ่่ ยูยู่ใ่ในกลุ
นกลุ่ม่มบุบุคคคลนั
คลนันน้้ โดยจะ
โดยจะ
ใช้
ว
ธ
ิ
ก
ี
ารเฉลี
ย
่
ตามสั
ด
ส่
ว
นการถื
อ
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
ข
องผู
ถ
้
ื
อ
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
แ
ต่
ล
ะราย
(Pro
Rata
ใช้วธิ กี ารเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถื อหน่ วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis)
Basis)
เป็
น
ฐานในการค
านวณการจ่
า
ยประโยชน์
ต
อบแทน
เป็ นฐานในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทัทังง้้ นีนี้้ เว้
่่ หรื
เว้นนแต่
แต่สสานั
านักกงาน
งาน ก.ล.ต.
ก.ล.ต. จะประกาศก
จะประกาศกาหนด
าหนด สัสังการ
งการ
หรืออผ่ผ่ออนผั
นผันนเป็
เป็ นนอย่
อย่าางอื
งอื่น่น ส่ส่ววนประโยชน์
นประโยชน์
ตอบแทนที
ตอบแทนทีไไ่่ ม่ม่ออาจจ่
าจจ่าายแก่
ยแก่ผผถถูู้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ดดงงัั กล่
กล่าาวนั
วนันน้้ ให้
ให้ตตกเป็
กเป็ นนของผู
ของผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์รรายอื
ายอื่น่น ตาม
ตาม
สัสัดดส่ส่ววนการถื
อ
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
โดยผู
จ
้
ด
ั
การกองทรั
ส
ต์
จ
ะพิ
จ
ารณาจั
ด
สรรผลประโยชน์
ด
ง
ั
กล่
า
วให้
แ
นการถือหน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ก่ผผูู้้
ถืถืออหน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ททมม่่ีี สสีี ททิิ ธิธิไได้ด้รรบบัั ในคราวนั
ในคราวนันน้้ หรื
หรืออในคราวอื
ในคราวอื่น่น

ครั
้้ ่่
ครังที
งที
11
22

8.3.3
8.3.3 ข้ข้ออมูมูลลกำรจ่
กำรจ่ำำยประโยชน์
ยประโยชน์ตตอบแทนของกองทรั
อบแทนของกองทรัสสต์ต์ยย้อ้อนหลั
นหลังง
กองทรั
กองทรัสสต์ต์มมกกีี ารจ่
ารจ่าายประโยชน์
ยประโยชน์ตตอบแทนส
อบแทนสาหรั
าหรับบผลประกอบการปี
ผลประกอบการปี 2561
2561 จจานวน
านวน 11 ครั
ครังง้้ คิคิดดเป็
เป็ นน
มูมูลลค่ค่าา 0.1684
0.1684 บาทต่
บาทต่ออหน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ ซึซึงง่่ ผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ไได้ด้รรบบัั อัอัตตราผลตอบแทนรวมคิ
ราผลตอบแทนรวมคิดดเป็
เป็ นนร้ร้ออยละ
ยละ
1.90
เมื
่
อ
เที
ย
บกั
บ
ราคาพาร์
ณ
สิ
น
้
ปี
บ
ญ
ั
ชี
2561
(ราคาพาร์
ต
่
อ
หน่
ว
ย
8.8798
บาท)
หรื
อ
ร้
อ
1.90 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชี 2561 (ราคาพาร์ต่อหน่ วย 8.8798 บาท) หรือร้อยละ
ยละ
2.51
เมื
อ
่
เที
ย
บกั
บ
ราคาตลาด
ณ
วั
น
ที
่
28
ธั
น
วาคม
2561
(ราคาตลาดต่
อ
หน่
ว
ย
6.7000
บาท)
2.51 เมื่อเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ราคาตลาดต่อหน่วย 6.7000 บาท)
ผลกำรด
ผลกำรดำเนิ
ำเนิ นนงำนส
งำนสำหรั
ำหรับบงวด
งวด
21
21 พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน 2559
2559 –– 31
31 มีมีนนาคม
าคม 2560
2560
01
01 ตุตุลลาคม
าคม 2561
2561 –– 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2561
2561

วัวันนทีที่่จจ่่ำำยย
31
31 พฤษภาคม
พฤษภาคม 2560
2560
26
26 มีมีนนาคม
าคม 2562
2562

เงิ
เงินนปัปันนผล
ผล
0.2647
0.2647
0.1684
0.1684
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9. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
9.1 ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
9.1.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษทั ฯ”) (เดิมชื่อ บริษทั เหมราช
รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด) ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็ น
บริษัท จ ากัด ซึ่ง จดทะเบียนจัด ตัง้ ขึ้น ในประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ 31 มีน าคม 2558 โดยมีทุ นจด
ทะเบียน 35,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนซึง่ เรียกชาระแล้ว 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ และมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในบริษัทฯ เป็ นจานวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จาหน่ ายแล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
สรุปข้อมูลสาคัญของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
ชื่อผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสำร
Website
Email
ลักษณะและขอบเขตกำรดำเนิ นธุรกิ จ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่(สัดส่วนกำรถือหุ้น)
รำยชื่อกรรมกำร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 9 ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0105558056893
02 717 3901
02 717 3902
www.hemarajreit.com
ir@whai-rm.com
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(ร้อยละ 99.99)
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายพรเทพ รัตนตรัยภพ

ทีม่ า : บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ข้อมูล ณ วันที ่ : 31 ธันวาคม 2561
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9.1.2
โครงสร้ำำงกำรถื
งกำรถืออหุ
หุ้้นน
9.1.2 โครงสร้
รำยชื่อ
รำยชื่อ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
นางสาวชัชชมนต์ อนันตประยูร
นางสาวชัชชมนต์ อนันตประยูร
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
รวม
รวม

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
3,499,998
3,499,998
1
1
1
1
3,500,000
3,500,000

ทีม่ า : บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
ทีม่ า : บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

สัดส่วน (ร้อยละ)
สัดส่วน (ร้อยละ)
99.9998
99.9998
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
100.00
100.00

9.1.3
โครงสร้ำำงกำรจั
งกำรจัดดกำร
กำร
9.1.3 โครงสร้
ในการจัดดโครงสร้
โครงสร้าางองค์
งองค์กกรร ผูผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์ยยดดึึ หลั
หลักกการในการแบ่
การในการแบ่งงหน้
หน้าาทีที่่ ความรั
ความรับบผิผิดดชอบของ
ชอบของ
ในการจั
่
แต่ลละหน่
ะหน่ ววยงานอย่
ยงานอย่าางชั
งชัดดเจน
เจน แต่
แต่ลละฝ
ะฝ่าายงานมี
ยงานมีคความเป็
วามเป็ นนอิอิสสระ
ระ เป็
เป็ นนระบบ
ระบบ สอดคล้
สอดคล้อองต่
งต่ออหลั
หลักกความ
ความ
แต่
ไว้ววางใจและหลั
างใจและหลักกการก
การกากั
ากับบดูดูแแลกิ
ลกิจจการที
การที่ด่ดีี คคานึ
านึงงถึถึงงการควบคุ
การควบคุมมความเสี
ความเสียย่่ งที
งที่จ่จะเกิ
ะเกิดดขึขึนน้้ ของการ
ของการ
ไว้
ฉล ความขั
ความขัดดแย้
แย้งงทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์ เพื
เพื่่ออให้
ให้ผผจูจู้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์สสามารถจั
ามารถจัดดการลงทุ
การลงทุนนให้
ให้ผผูู้้
ทุทุจจริริตต ฉ้ฉ้ออฉล
ลงทุนนด้ด้ววยความซื
ยความซื่่ออสัสัตตย์ย์ สุสุจจริริตต ระมั
ระมัดดระวั
ระวังง คคานึ
านึงงถึถึงงประโยชน์
ประโยชน์ขของผู
องผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์กก่่ออนประโยชน์
นประโยชน์
ลงทุ
ของผู้จ้จดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์เเอง
อง และเพื
และเพื่่ออปป้้ อองกั
งกันนการรั
การรัวไหลของข้
วไหลของข้
หรืออการกระท
การกระทาที
าทีผผ่่ ดดิิ กฎหมาย
กฎหมาย
ของผู
่่
ออมูมูลล หรื
และความสอดคล้อองกั
งกับบสภาพ
สภาพ ขนาด
ขนาด และความซั
และความซับบซ้ซ้ออนของการท
นของการทาธุ
าธุรรกิกิจจของบริ
ของบริษษททัั
และความสอดคล้

โครงสร้าางองค์
งองค์กกรของผู
รของผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์ ประกอบด้
ประกอบด้ววยสายงานหลั
ยสายงานหลักก 33 ฝฝาา่่ ยงาน
ยงาน ประกอบด้
ประกอบด้ววยย ฝฝาา่่ ยย
โครงสร้
ากับบตรวจสอบ
ตรวจสอบ บริ
บริหหาร
าร และจั
และจัดดการความเสี
การความเสียย่่ งง ฝฝ่่าายพั
ยพัฒ
ฒนาธุ
นาธุรรกิกิจจและนั
และนักกลงทุ
ลงทุนนสัสัมมพั
พันนธ์ธ์ และฝ
และฝ่า่ายย
กกากั
ญชีชีแและสนั
ละสนับบสนุ
สนุนนการปฏิ
การปฏิบบตตัั งงิิ าน
าน ดัดังงนีนี้้
บับัญ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิ สระ
กรรมกำรอิ สระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของ
อย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ
จานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ

ฝ่ ำยกำกับตรวจสอบ บริ หำร
ฝ่ ำยกำกับตรวจสอบ บริ หำร
และจัดกำรควำมเสี่ยง
และจัดกำรควำมเสี่ยง
(ขึน้ ตรงต่อกรรมการอิสระ)
(ขึน้ ตรงต่อกรรมการอิสระ)
หัวหน้ ำฝ่ ำย
หัวหน้ ำฝ่ ำย
เจ้ำหน้ ำที่
เจ้ำหน้ ำที่
ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมกำรบริ
คณะกรรมกำรบริษ
ษททัั ฯฯ

กรรมกำรผู
กรรมกำรผู้จ้จดดัั กำร
กำร

ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิ จ
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิ จ
และนักลงทุนสัมพันธ์
และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ ำยบัญชี
ฝ่ ำยบัญชี
และสนับสนุนกำรปฏิ บตั ิ งำน
และสนับสนุนกำรปฏิ บตั ิ งำน

หัวหน้ ำฝ่ ำย
หัวหน้ ำฝ่ ำย
เจ้ำหน้ ำที่
เจ้ำหน้ ำที่

หัวหน้ ำฝ่ ำย
หัวหน้ ำฝ่ ำย
เจ้ำหน้ ำที่
เจ้ำหน้ ำที่

88

2561
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
นำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล
ประธำนกรรมกำร
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ดุษฏีกติ ติมศักดิ ์ สาขาจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ประวัติกำรอบรม :
• Director Certification Program รุ่นที่ 175/2014
ประสบกำรณ์ทำงำน :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น (อินเตอร์เนชั ่นแนล) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั ่นแนล อินโดนีเซีย จากัด
กรรมการ บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
กรรมการ บริษทั เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจี) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล เอสเตท จากัด
กรรมการ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดนิ อุตสาหกรรม จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
กรรมการ บริษทั อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั ่นแนล (บีวไี อ) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
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ประสบกำรณ์ทำงำน :
•
•
•
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กรรมการ บริษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั ่นแนล (เอสจี) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จากัด
กรรมการ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร้อพเพอร์ต้ี แอนด์ มารีน่า เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ประธานคณะกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จากัด
ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด
ประธานคณะกรรมการ บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด
กรรมการ บริษทั เก็คโค่–วัน จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จากัด
กรรมการ บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด
กรรมการ บริษทั บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด
กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 2 จากัด

90

2561
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 4 จากัด
บริษทั กัลฟ์ วีทพี ี จากัด
บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จากัด
บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั เอเชีย เวลท์ โฮลดิง้ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด
บริษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จากัด

2561
นำยไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
กรรมกำร
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Claremont Graduate, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบกำรณ์ทำงำน :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยกลยุทธ์ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝา่ ยอาวุโส ฝา่ ยวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดนิ อุตสาหกรรม จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จากัด
กรรมการ บริษทั เอช-คอนสตรัคชั ่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จากัด
กรรมการ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร้อพเพอร์ต้ี แอนด์ มารีน่า เซอร์วสิ เซส จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอร์เตอร์ จากัด
กรรมการ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จากัด
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นำยพรเทพ รัตนตรัยภพ
กรรมกำรอิ สระ
ประวัตกิ ารศึกษา :
•
•
•
•
•

ปริญญาเอก สาขาบัญชี มหาวิทยาลับนิวคาสเซิล ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกียรตินยิ มอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ทางาน :
•
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อาจารย์ประจาภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2561
ผูบ้ ริหำร
นำยเภรี อิ ชยพฤกษ์/1
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ประวัตกิ ารศึกษา :
•
•
•

ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน :
•
•
•

หัวหน้าฝา่ ยกากับ ตรวจสอบ และบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จากด
รองผูอ้ านวยการ ฝา่ ยทรัสตีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
เจ้าหน้าทีก่ ากับและควบคุม ฝา่ ยกากับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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2561
นำงสำวลิ นดำ เอนกรัชดำพร/1
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิ จ และนักลงทุนสัมพันธ์
ประวัตกิ ารศึกษา :
• ปริญญาโท MSc in International Business Management, University of Surrey
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน :
•
•
•

Investor Relations and Business Initiative Executive
บริษทั พฤกษา จากัด (มหาชน)
Analysis Manager
บริษทั ล่าสูง จากัด (มหาชน)
Investor Relations Officer
บริษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

นำงสำวจำรุชำ สติ มำนนท์/1
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี และสนับสนุนกำรปฏิ บตั ิ งำน
ประวัตกิ ารศึกษา :
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี-บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประสบการณ์ทางาน :
•

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

นำงสำวบุษรินทร์ วัฒนสุนทรสกุล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำกับ ตรวจสอบ บริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง
ประวัตกิ ารศึกษา :
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ทางาน :
•

Audit Manager
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

หมายเหตุ: /1 บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตริ ะบุไว้ใน ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

95

2561
9.1.4 หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
บริษทั ฯในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์
ซึ่ง รวมถึง การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ แ ละควบคุ ม การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัทฯในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้าที่
ภายใต้การกากับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
หน้ ำที่โดยทัวไป
่
1) ผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ ตลอดจนข้อผูกพันทีไ่ ด้
ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุนและมติ
ของที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ น
การขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และผูล้ งทุนโดยรวม
2) ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลัก การดาเนิ น ธุ ร กิจ การเป็ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(ก) มีเงินทุนทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
(ข) เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสาคัญและเกีย่ วข้องอย่างเพียงพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน
และไม่ทาให้สาคัญผิด
(ค) ไม่นาข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
เพื่อ ตนเอง หรือ ท าให้เ กิด ความเสีย หาย หรือ กระทบต่ อ ผลประโยชน์ โ ดยรวมของ
กองทรัสต์
(ง) ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีทม่ี ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกิดขึน้ ต้องดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าผู้ลงทุนได้รบั การ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและเหมาะสม
อนึ่งเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์อนั อาจ
เกิดขึน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ผจู้ ดั การกองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์ และ
หากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามี
กลไกทีจ่ ะทาให้เชื่อมันได้
่ ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ี
ดีทส่ี ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ัด การกองทรัส ต์ อ่ืน อยู่ ด้ว ย ทรัพ ย์สิน หลัก ของ
กองทรัสต์ท่ีข ออนุ ญ าตเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ต้อ งไม่ เ ป็ น ประเภทเดีย วกันกับ
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ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้ เว้นแต่ กองทรัสต์อ่นื เป็ นกองทรัสต์ท่แี ปลง
สภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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(จ) ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่
กาหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุ โลม และไม่สนับสนุ น สังการ
่
หรือให้
ความร่วมมือแก่บุคคลใดๆ ในการปฏิบตั ทิ อ่ี าจฝา่ ฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดดังกล่าว
(ฉ) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ ห้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หรือสานักงาน
ก.ล.ต.ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์
อย่างมีนัยสาคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้รวมถึงหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุม
ภายใน และการเปิ ด เผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ กองทรัส ต์ โดยเมื่อ ทรัส ตีป ระสงค์ จ ะ
ตรวจสอบการจัดการในเรื่องใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งให้ความร่วมมือในการนาส่ง
ข้ อ มู ล และเอกสารหลั ก ฐาน รวมทั ง้ ให้ เ ข้ า ไปตรวจสอบในสถานที่ ตั ง้ ของ
อสังหาริมทรัพย์ตามทีท่ รัสตีรอ้ งขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็ นทีม่ นใจ
ั่
ได้ว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนกฎหมาย หรือข้อกาหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์ หรือไม่รกั ษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ในการเข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ตัง้ ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ทรัส ตีจ ะต้ อ งแจ้ง ให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ท ราบ
ล่วงหน้าตามสมควร และหากอสังหาริมทรัพย์นัน้ ให้เช่าไปแล้ว ระยะเวลาทีท่ รัสตี
แจ้งดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ทเ่ี ช่าทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
เช่า
(2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทาและจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ เกีย่ วกับการจัด
โครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธกี ารจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาในนามกองทรัสต์
กับบริษทั หรือบุคคลต่างๆ การเข้าลงทุนเพิม่ เติม การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ
การก่อภาระหนี้ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีนามาวางแผนปฏิบตั งิ านในการกากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมู ลของ
กองทรัสต์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้จ ัด การกองทรัสต์ต้อ งจัด ให้มีก ารประกัน ภัย เพื่อ ประกัน ภัย ความรับ ผิด ที่อ าจ
เกิด ขึ้น จากการด าเนิ น ธุ ร กิจ หรือ การปฏิบ ัติง านของตนในฐานะเป็ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตน
ตลอดระยะเวลาแห่ ง สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ใ นวงเงิน ที่เ พีย งพอและ
เหมาะสม
(4) ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(4.1)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์
หรือการเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
(4.2) ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(4.2.1) ประเมิน ความพร้อ มของตนเองในการบริหารการลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆก่อนรับเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือก่อน
ลงทุ น เพิ่ม เติม ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วเพื่อ กองทรัส ต์
แล้วแต่กรณี
(4.2.2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท า Due Diligence) อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ต าม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ี
ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง คณะกรรมการก.ล.ต.หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตลอดจนการประเมินความ
เสี่ยงด้านต่ างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นัน้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสีย่ งด้วย ทัง้ นี้
ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วให้ ห มายความรวมถึ ง ความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
เช่นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่
สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการดาเนินการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์และลดทุนชาระ
แล้วของกองทรัสต์ตามเหตุและกระบวนการทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการและให้
ความร่วมมือตามที่จาเป็ นเพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบตั ิแทน
ตนเองสาเร็จลุล่วงไป
ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(8.1) ดาเนินการให้ทป่ี รึกษาซึง่ ได้รบั การคัดเลือกแจ้งการมีสว่ นได้เสียในเรื่อง
ทีต่ นพิจารณา
(8.2) ไม่ให้ทป่ี รึกษาผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนัน้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทางบการเงินของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ี
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 3(สาม) เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี โดยงบการเงินทีจ่ ดั ทานัน้ ต้อง
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มีก ารตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีท่ีไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
(10) จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ซ่งึ รวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา
57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์และสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(11) จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ตามที่กาหนดเอาไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กฎหมายอื่นที่
เกี่ย วข้อ ง และสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ซึ่ง รวมถึ ง การจัด ส่ ง รายงานประจ าปี ข อง
กองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ
หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้าที่ช้แี จง
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสังหรื
่ อร้องขอ
(12) หลีก เลี่ย งสถานการณ์ ท่ีอ าจท าให้เ กิด ข้อ สงสัย ในความเป็ น อิส ระของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพิจารณาคัดเลือกหรือซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนหลักทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดั การของผู้จดั การกองทรัสต์ และพนักงานของผู้จดั การ
กองทรัสต์รบั ค่านายหน้า/ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการพิจารณาคัดเลือกหรือซือ้
ขายอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละบริก ารอื่น ใดให้แ ก่ ก องทรัส ต์ ก รรมการผู้บ ริห ารและ
พนักงานทุกคนของบริษัทฯต้องไม่รบั ค่านายหน้า/ ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจาก
การพิจารณาคัดเลือกหรือซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์
(13) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จากบริษัทหรือบุคคลที่
เป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ไว้ในหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อขออนุ มตั ิทารายการต่างๆ และรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ เพื่อผู้
ลงทุนและทรัสตีจะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ในการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ เพื่อกองทรัสต์และความสมเหตุสมผลของ
ธุรกรรมนัน้
ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน้ ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
1) เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มรี ะบบงานทีม่ คี ุณภาพและสามารถรองรับ
งานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานดังต่อไปนี้
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(ก) การกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน การ
พิจารณาคัดเลือกการลงทุน และการจัดทาแผนกลยุทธ์ ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
อสังหาริมทรัพย์
(ข) ระบบการกากับดูแล บริหาร และจัดการความเสีย่ ง
(ค) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ง) ระบบการคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(จ) ระบบการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ฉ) ระบบรองรับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
(ช) ระบบการปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน (Back office)
(ซ) ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
(ฌ) ระบบการติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุน
(ญ) ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
2) บริห ารจัด การกองทรัสต์ใ ห้เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดแห่ ง สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์แ ละดูแ ลรัก ษา
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
3) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการ
คัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึ่ง
ให้แก่กองทรัสต์ไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะ
ให้ก องทรัสต์ไ ปลงทุ น ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ป ฏิบ ัติต ามแนวปฏิบ ัติในการจัด การกองทุน
และทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยให้ยดึ ถือและ
ปฏิบตั ติ ามเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่าในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์
4) ดาเนินการต่างๆ ให้มนใจได้
ั่
ว่าได้จดั การด้านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อย่าง มืออาชีพ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เช่น
(ก) กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับข้อผูกพันทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และ
หนังสือชีช้ วน
(ข) กาหนดวงเงินการก่อภาระหนี้ และควบคุมไม่ให้เกินที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วน
(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี รงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็ นไปตาม
สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อ มูล หนัง สือ ชี้ ช วน หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และคาสังที
่ เ่ กีย่ วข้องอื่นใด
(ง) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์
(จ) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(ฉ) จัดให้มกี ารประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและ
เหมาะสม (เช่น ครอบคลุมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้างอาคาร ระบบน้ า ระบบ
ไฟฟ้า) ทีท่ าให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ สามารถจัดหาผลประโยชน์
(ช) จั ด ให้ มี ก ารวางแผนการจั ด สัด ส่ ว นประเภทธุ ร กิ จ ของผู้ เ ช่ า ที่ เ หมาะสมส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ (Tenant Mix)
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5)

6)

7)

8)

9)
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(ซ) ควบคุมดูแลให้ผเู้ ช่าปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
(ฌ) ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้
ลงทุน
(ญ) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพื่อกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่า และจัดทาสัญญาเช่า
ให้เหมาะสมและประเมินผลความถูกต้องของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า เพื่อบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือตัดหนี้สูญ หรือบันทึกหนี้สญ
ู รับคืน (ในกรณีท่เี รียกเก็บเงินได้
ภายหลังตัดหนี้สญ
ู )
(ฎ) จัดให้มรี ะบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุน เช่น
ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสือ่ สาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(ฏ) กาหนดและใช้นโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานในการบริหารบารุงรักษา และปรับปรุง
อาคารสิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุน
ตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ ากองทรัสต์มกี รรมสิทธิหรื
์ อสิทธิโดยถูกต้องในอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน
รวมทัง้ สัญญาต่างๆ ทีก่ องทรัสต์เข้าไปเป็ นคู่สญ
ั ญา มีการจัดทาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
มีผลผูกพันหรือสามารถใช้บงั คับได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาดังกล่าว
จัด ให้มีร ะบบในการจัด เก็บ เอกสารหลัก ฐานทัง้ หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของ
กองทรัส ต์ ห นั ง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ แบบแสดงรายการข้อ มูล หนั ง สือ ชี้ช วน
รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ งบการเงิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์
และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับกับกองทรัสต์ และทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย
เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ารจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
จัดทาและเผยแพร่งบการเงิน รายงานประจาปี และข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับกองทรัสต์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล รวมทัง้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนื้อหา
ข้อมูลทีป่ ระกาศหรือเผยแพร่ต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์และผูล้ งทุนทัวไป
่ โดยต้องจัดให้มรี ะบบการ
ตรวจสอบทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน หนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือเอกสารเผยแพร่อ่นื ใด
ได้รบั การตรวจสอบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลสาคัญ และได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ดูแลให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่ จะใช้สทิ ธิออกเสียง
ในการอนุ มตั ิเรื่องต่ างๆ รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลนัน้ ล่วงหน้ าตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตั ทิ อ่ี อกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ องค์ก รก ากับ ดูแ ลอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ น งานของกองทรัสต์ รวมทัง้
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
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10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กล่าวคือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี ซึ่งหมายความ
รวมถึงกาไรสุทธิทอ่ี า้ งอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์โดยจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่
วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี หรือรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่
อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์
11) ในกรณี ท่ีสญ
ั ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ก าหนดให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์สามารถเบิก จ่า ยทรัพ ย์สินของ
กองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการ
ดาเนินงานประจาวัน ภายใต้วงเงินที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากทรัสตี และต้ องจัดทาและจัดส่ง
รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาทีส่ มควร
12) ดาเนินการจัดทา และ/หรือ จัดส่งและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ซง่ึ อยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต ามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร ให้
แก่ทรัสตี และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จากัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับการคานวณ
มูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมูลค่ า หน่ ว ยทรัสต์ รายงานประเมินมูลค่า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ รายงานการได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ สิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
วิ ธีกำรและเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
เหตุ ในการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์โดยชอบไม่เป็ นเหตุให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เกิดสิทธิเรียกร้องต่อทรัสตีเพื่อความเสียหาย
ใดๆ
1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าทีต่ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์หรือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3) สานักงาน ก.ล.ต.สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรือสังพั
่ กการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ตามประกาศ สช.
29/2555
4) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิตบิ ุคคลหรือชาระบัญชีหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็ นคาสัง่
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม
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9.2 ผูบ้ ริ หำรอสังหำริมทรัพย์
9.2 ผูบ้ ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
9.2.1 ข้อมูลทัวไป
่
9.2.1 ข้อมูลทัวไป
่

ชื่อผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ชื่อผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

เลขทะเบียนบริษทั
เลขทะเบี
โทรศัพท์ ยนบริษทั
โทรศั
พท์
โทรสำร
โทรสำร
Website
Website
ผู้ถือหุ้นใหญ่(สัดส่วนกำรถือหุ้น)
ผูรำยชื
้ถือหุ่อ้นกรรมกำร
ใหญ่(สัดส่วนกำรถือหุ้น)
รำยชื่อกรรมกำร

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด
บริ
ษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนรามคาแหง แขวงสวน
9หลวง
อาคารยู
เอ็มทาวเวอร์
น้ 18 ถนนรามค
าแหง แขวงสวน
เขตสวนหลวง
กรุงชัเทพมหานคร
10250
หลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0107536000676
0107536000676
02 719 9555, 02 719 9559
02
02 719
719 9555,
9546-702 719 9559
02
719 9546-7
www.wha-industrialestate.com
www.wha-industrialestate.com
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ (ร้อยละ 98.544)
บริ
ษทั ดับบลิ
เอชเอ
เวนเจอร์
โฮลดิง้ (ร้อยละ 98.544)
นางสาวจรี
พรวจารุ
กรสกุ
ล
นางสาวจรี
กรสกุล
นายเดวิด ริพชราร์จารุ
ด นาโดน
นายเดวิ
นายวิวฒ
ั ดน์ริจิชราร์ฐั ติดกนาโดน
าลสกุล
นายวิ
ว
ฒ
ั
น์
จิ
ร
ฐ
ั
ติ
ก
นายสมพงษ์ วนาภาาลสกุล
นายสมพงษ์
นายไกรลักขณ์วนาภา
อัศวฉัตรโรจน์
นายไกรลั
ก
ขณ์
อัศวฉักตุลรโรจน์
นายชวลิต เศรษฐเมธี
นายชวลิ
ต เศรษฐเมธี
นางอัญชลี
ชวนิชย์ กุล
นางอั
ญชลีปชวนิ
นายประที
เจริชญย์พร
นายประทีป เจริญพร

9.2.2 โครงสร้ำงผูถ้ ือหุ้น
9.2.2 โครงสร้ำงผูถ้ ือหุ้น
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สงู สุด
ในวั
นปิษดทสมุ
ของบริ
ั ฯดมีทะเบี
ดงั นี้ยนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สงู สุด
ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
รำยชื่อ
รำยชื
่อ ง้
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
จำนวนหุ้น9,563,839,406
ที่ถือ (หุ้น)
9,563,839,406

สัดส่วน (ร้อยละ)
สัดส่วน (ร้อยละ)
98.544
98.544

9.2.3 หน้ ำที่ของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
9.2.3 หน้ ำที่ของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
1) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตั หิ น้าทีท่ วไปในการบริ
ั่
หารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
1) ผูกองทรั
บ้ ริหารอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
ต
กลงปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น้
า
ที
ท
่
วไปในการบริ
ั
่
ห
ดการอสั
งหาริมทรัพย์บทตั ่ี ิ
สต์ลงทุน หรือหน้าทีใ่ ดๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็ นารและจั
ลายลักษณ์
อกั ษรโดยการปฏิ
กองทรั
ลงทุ
น หรือองสอดคล้
หน้าทีใ่ ดๆ
่สู ญ
ั ญาจะได้
นเป็ นาปี
ลายลั
ษณ์ออกั ตัษรโดยการปฏิ
หน้าทีด่ สงั ต์กล่
าวจะต้
องกัทีบค่ แผนการด
าเนิตนกลงกั
งานประจ
สัญกญาก่
ง้ ทรัสต์ หนังสืบอชีตั ้ ิ
หน้
ด่ งั กล่าวจะต้องสอดคล้
บแผนการดาเนิกนทรั
งานประจ
สต์ หนังสืขอองชี้
ชวนาทีแบบแสดงรายการข้
อมูอลงกั
และกฎหมายหลั
พย์ท่เี กีาปี
่ยวข้สัอญงญาก่
ทัง้ นีอ้ ตัเพืง้ ทรั
่อประโยชน์
ชวน
แบบแสดงรายการข้
อมูสลต์และกฎหมายหลั
ย์ท่เี กี่ยวข้
อง ดทัการอสั
ง้ นี้ เพื่องประโยชน์
กองทรั
สต์และผู้ถือหน่ วยทรั
ในการปฏิบตั ิหน้กทรั
าทีพ่ในการบริ
หารจั
หาริมทรัพขย์องท่ี
กองทรั
ยทรั
สต์ผในการปฏิ
ิหน้มาทรั
ที่ในการบริ
หารจัดการอสั
ทรัาพวให้
ย์ท่ี
กองทรัสสต์ต์แลละผู
งทุ น้ถือทัหน่
ง้ นีว้ เพื
่ อ ให้
ู้บ ริห ารอสับงตัหาริ
พ ย์สามารถปฏิ
บ ัติห น้งาหาริ
ที่ด ังมกล่
กองทรั
ต์ลบงทุ
น ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ผอู้บมูริลห ารอสั
สามารถปฏิ
ัติหงน้ข้อามูทีล่ดทีังเ่ กล่
วให้
สอดคล้อสงกั
แบบแสดงรายการข้
และหนัง หาริ
งสือมชีช้ทรัวนพ ย์กองทรั
สต์จะต้บองส่
กีย่ าวข้
อง
สอดคล้
อ
งกั
บ
แบบแสดงรายการข้
อ
มู
ล
และหนั
ง
สื
อ
ชี
ช
้
วน
กองทรั
ส
ต์
จ
ะต้
อ
งส่
ง
ข้
อ
มู
ล
ที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
กับแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบ โดยทีง ่
กับแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบ โดยที่
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องผูกพันตามแบบแสดงรายการข้อมูล หรือ หนังสือชีช้ วนหาก
แบบแสดงรายการข้อมูลหรือ หนังสือชีช้ วนไม่สอดคล้องกับหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สญ
ั ญานี้ หรือ กาหนดหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือไปจากทีก่ าหนดไว้
ในสัญญานี้ เว้นแต่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็ นอย่างอื่น
2) ผู้บ ริห ารอสัง หาริมทรัพ ย์มีหน้ า ที่ท่จี ะต้อ งดาเนิ น การใดๆ ตามที่ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้
มอบหมายเพิ่ ม เติ ม ตามสมควรแก่ ก รณี เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การด าเนิ น งานของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน และ/หรือ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าหนดใน
สัญ ญาฉบับ นี้ ทัง้ นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทรัส ต์ แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าวตามทีจ่ ะ
ได้ต กลงกัน ต่ อ ไป อย่ า งไรก็ดี หากหน้ า ที่นัน้ มีผ ลเป็ น การเพิ่มภาระหน้ า ที่ใ ห้แก่ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสาคัญ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายเพิม่ เติมจากกองทรัสต์ดงั กล่าว ในกรณีดงั กล่าว ทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะมอบหมายหน้าที่
นัน้ ให้บุคคลอื่นปฏิบตั แิ ทนได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้ นี้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคล
ดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี้
เกินสมควร
3) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงทีจ่ ะจัดให้มบี ุคลากรเพื่อปฏิบตั งิ านประจาทีอ่ สังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน และดูแลจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนในเวลา และจานวน
ที่เหมาะสม บุคลากรที่จดั ให้มีดงั กล่าวต้องเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการบริห าร
อสังหาริมทรัพย์และมีคุณสมบัตใิ นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันที่
ลงนามในสัญ ญาฉบับ นี้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ะจัด ส่ ง โครงสร้า งทีม จัด การบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุนเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณา และในกรณีท่จี ะมีก าร
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหารฯ ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
จะส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 (สิบห้า)วันก่อนการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหารฯ ในแต่ละคราว
4) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ลงทุน และจะเสนอแผนการดาเนินงานประจาปี ของอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์
ลงทุนดังกล่าว ต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อขออนุ มตั เิ ป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ)
วันก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี และผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเสนอให้ทรัสตีเพื่อขออนุมตั เิ ป็ น
การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี โดยส่งพร้อมกับ
แผนการดาเนิ น งานประจาปี ล่วงหน้ า 5 (ห้า ) ปี เฉพาะที่เ กี่ย วกับ การปรับ ปรุ ง และ/หรือ
ซ่ อ มแซมอสัง หาริมทรัพย์ (Major Renovation) ยกเว้น แผนการดาเนิ น งานประจาปี 2562
ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ และทรัสตีจ ะพิจ ารณาและตกลงร่ วมกันถึง
แผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญามีผลใช้
บังคับและคู่สญ
ั ญาตกลงให้ใช้แผนการดาเนินงานประจาปี ทเ่ี สนอสาหรับการดาเนินงานในรอบ
ปี 2562
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ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาอาจพิจารณาแก้ไขแผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ
(ก) การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของ
ประเทศไทยทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
(ข) เหตุสดุ วิสยั ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
(ค) เหตุการณ์อ่นื ใดที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน หรือการประกอบ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
โดยผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงทีจ่ ะจัดให้มกี ารประชุม
เพื่อ พิจ ารณาผลการด าเนิ น งานของอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีก องทรัส ต์ล งทุ น ตามแนวการ
ดาเนินงานประจาปี ทุก ๆ ไตรมาสในวันและเวลาตามทีจ่ ะได้ตกลงกัน
(1) ในกรณีทข่ี อ้ โต้แย้งใด ๆ ซึง่ ไม่สามารถหาข้อยุตไิ ด้ในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี คู่สญ
ั ญาตกลงให้ใช้แผนการดาเนินงานประจาปี ของปี ท่ผี ่านมาเป็ นแนว
ปฏิบตั ิต่อไปก่อนจนกว่าจะสามารถตกลงกันได้ โดยเมื่อปรับเพิม่ ขึน้ แล้วประมาณ
การค่าใช้จ่ายรวมจะเพิม่ ขึน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของปี ทผ่ี ่านมา อย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญาต้อง
ร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทงั ้ นี้ตอ้ ง
จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ให้แล้วเสร็จ 15 (สิบห้า) วันก่อนวันเริม่ รอบปี
บัญชีนนั ้ ๆ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาเห็นว่าเหมาะสม
(2) หากคู่สญ
ั ญาไม่ สามารถตกลงกัน ในหลัก การของแผนการด าเนิ น งานประจ าปี
ดังกล่าวได้ ทรัสตีสงวนสิทธิทจ่ี ะตัดสินใจในแผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าว ซึง่
การตัดสินใจของทรัสตีให้เป็ นทีย่ ุติ ในการพิจารณาตัดสินใจดังกล่าว ทรัสตีจะต้อง
พิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และสัญญาการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ประกอบกับกฎหมาย และ/หรือกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจทีเ่ หมาะสมและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้
อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อาจปรับเปลีย่ นแผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าว
ได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สงู สุดของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์
ลงทุ น ประกอบกั บ สภาวะธุ ร กิ จ การตลาดและอุ ต สาหกรรม ในกรณี ท่ี ผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระสงค์ จ ะปรั บ เปลี่ ย นแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะด าเนิ น การตามแผนงานที่ ป รั บ เปลี่ ย นได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณาถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยน
แผนการดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อนุ มตั กิ ารปรับเปลีย่ นแผนการดาเนินงานประจาปี นนั ้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและแจ้งให้ทรัสตีทราบถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน
ประจ าปี เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ กั ษรล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 (สิบ ห้า ) วัน และกองทรัสต์มี
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งบประมาณเพีย งพอส าหรับ การด าเนิ น งานตามที่มีก ารปรับ เปลี่ย นนั น้ รวมถึง การ
ดาเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของกองทรัสต์
ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ มีง บประมาณไม่ เ พีย งพอส าหรับ การด าเนิ น งานตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ทผ่ี บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้ปรับเปลีย่ นในวรรคก่อน ผูบ้ ริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะด าเนิ น การตามแผนงานที่ ป รั บ เปลี่ ย นได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณาถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยน
แผนการดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สีส่ บิ ห้า) วัน
เมื่อ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ด้ อ นุ มตั ิการปรับ เปลี่ย นแผนการดาเนิ นงานประจ าปี นัน้ แล้ว
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเสนอให้ทรัสตีพจิ ารณาถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
5) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสาเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามความจาเป็ นและสมควร ซึ่งรวมถึงชุดสาเนาเอกสารประกอบยืนยันการ
จ่ายเงินสดย่อยต่างๆ ซึง่ รวมถึง ไฟล์สแกนสาเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามทีผ่ บู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็ นผู้ดาเนินการ หรือติดต่อประสานงานเป็ นระยะเวลาอย่ างน้อย 5 (ห้า) ปี
ย้อนหลังในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมื่อสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุด

9.3 ทรัสตี
9.3.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0105535048398
02 949 1500
02 949 1501
http://www.scbam.com

ชื่อทรัสตี
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสำร
Website

9.3.2 โครงสร้ำงผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สงู สุดของบริษทั ฯ มีดงั นี้
รำยชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มหาชน

สัดส่วน (ร้อยละ)
99.99
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9.3.3 หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเป็ นทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิช าชีพ
รวมทัง้ ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้รบั
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผลู้ งทุน (ถ้ามี) หน้าทีท่ ส่ี าคัญของทรัสตี
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ได้แก่
1) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร กรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญา
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3) เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ ทรัสตีจะต้องตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการว่าเป็ นไป
ตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ห รือ กฎหมายที่เ กี่ ย วข้อ งหรือ ไม่ รวมทัง้ ทัก ท้ว งและแจ้ง ให้ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4) จัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยรวมกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ รวมทัง้ มีอานาจในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
5) จัดทารายงานเสนอต่ อผู้ถือหน่ วยทรัสต์พร้อมกับรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ โดยระบุ
ว่ า ทรัสตีมีค วามเห็น เกี่ย วกับ การปฏิ บ ัติงานของผู้จดั การกองทรัสต์ใ นการบริห ารจัด การ
กองทรัสต์ว่าเป็ นอย่างไร สอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ กฎหมาย
ประกาศและข้อกาหนดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
6) ทัง้ นี้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของทรัสตีในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
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9.4 ข้อมูลผูต้ ิ ดต่ออื่น
9.4.1 ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2824-5000

ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์

9.4.2 นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
02-009-9000

ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์

9.4.3 ผูป้ ระเมิ นมูลค่ำทรัพย์สิน
บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด
731 อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
0-2247-4715-6 , 0-2248-0116-7

ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์

บริษทั ทีเอพี แวลูเอชั ่น จากัด
121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 37 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
0-2641-3631-5

ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์

บริษทั 15 ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด
ห้องเลขที่ 36 ชัน้ 8 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ เลขที่ 121 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
0-2641-3800

ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์

9.4.4 ที่ปรึกษำกองทรัสต์
ที่ปรึกษำกฎหมำย
ชื่อ

บริษทั อาร์แอล เคาน์เซิล จากัด

ทีอ่ ยู่

62/15 ถนนธนิยะ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

0-2235-3076
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10.
10. กำรก
กำรกำกั
ำกับบดูดูแแลกองทรั
ลกองทรัสสต์ต์
10.1
นโยบำยเกี่่ยยวกั
วกับบกำรก
กำรกำกั
ำกับบดูดูแแลกองทรั
ลกองทรัสสต์ต์
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ารปฏิบบบตตตััั หหหิิิ น้น้น้าาาทีทีทีขขข่่่ องบริ
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เป็ นนนไปตามกฎหมายและประกาศที
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การกองทรัสสสต์ต์ต์แแและการลงทุ
ละการลงทุนนนของกองทรั
ของกองทรัสสสต์ต์ต์ เป็
เป็ นนนไปตาม
ไปตาม
การความเสี
งที
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ญญาก่
ญาก่อออตัตัตังงง้้้ ทรั
ทรัสสสต์ต์ต์แแและหลั
ละหลักกกเกณฑ์
เกณฑ์ทททเเเ่่่ีีี กีกีกียยย่่่ วข้
วข้ออองงง อีอีอีกกกทัทัทังงง้้้ ยัยัยังงงทททาหน้
าหน้าาาทีทีทีตตต่่่ รวจสอบการด
รวจสอบการดาเนิ
าเนินนนงานของกองทรั
งานของกองทรัสสสต์ต์ต์ใใให้ห้ห้
สัสัสัญ
เป็
ไปตามระบบงานที
รากฎอยู
นคู
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างานและระบบการควบคุ
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ไปตาม
เป็ นนนไปตามระบบงานที
ไปตามระบบงานทีปปป่่่ รากฎอยู
รากฎอยู่่่ ใใในคู
นคู่่่มมมอออืืื ระบบการท
ระบบการทางานและระบบการควบคุ
างานและระบบการควบคุมมมภายใน
ภายใน และเป็
และเป็ นนนไปตาม
ไปตาม
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ญ
ญาก่
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ทรัสสสต์ต์ต์ และกฎหมายที
และกฎหมายที่เ่เ่เกีกีกี่่่ยยยวข้
วข้ออองงง เพื
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งผู
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ธรรมเพื่่่ อออ ประโยชน์
ประโยชน์ ททท่่่ีีีดดดีีีททท่่่ีีีสสสุุุ ดดด ของผู
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ประชุม โดยบริษทั ฯ จะจัดทาบันทึกรายงานการประชุม (Minutes of meeting) คณะกรรมการเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยรายงานการประชุม ดัง กล่ าวจะบัน ทึก สาระสาคัญของเรื่อ งที่เ สนอเพื่อ
พิจารณา ความเห็น และมติของที่ประชุม โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสาเนาในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่ อความสะดวกสาหรับ
กรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการตรวจสอบ
10.3.2 ธุรกรรมที่สำคัญของกองทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาติดตามผล
การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ และให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การดาเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงกาหนดกรอบแนวทางแก้ไขปญั หาเพื่อให้
สามารถจัดการอุปสรรคปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสมเพื่อพิจารณารับทราบ
หรือเพื่ออนุมตั กิ ารดาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ผลประกอบการของบริษทั ฯ และกองทรัสต์
2) ผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ อันได้แก่ ฝ่ายกากับ ตรวจสอบ บริหารและ
จัดการความเสี่ยง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายบัญชีและสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ ปญั หาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในการปฏิบตั ิงาน และแนวทางในการแก้ไข
ปญั หาและอุปสรรคดังกล่าว
3) จุดอ่อนด้านระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ในการทาหน้าทีใ่ นฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข
4) ความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดทีก่ าหนดขึน้ โดยบริษทั ฯ ด้วย
ความร่ ว มมือ และสนับ สนุ น จากผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นการจัด หาผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่
กองทรัสต์ รวมทัง้ ปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปญั หาและ
อุปสรรคดังกล่าว
5) ร่างงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์ แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของกองทรัสต์ทไ่ี ด้
จัดทาขึน้ โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
6) แนวทางในการบริหารและจัดการความเสีย่ งหรือเหตุอ่นื ใดที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการ
กองทรัสต์
7) แนวทางในการดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีส่ าคัญเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
กองทรัสต์
8) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (RPT) และรายการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิเรื่องดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อ บัง คับ และระเบีย บต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งที่อ อกโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
9) เรื่องใดๆ ก็ตามทีต่ อ้ งมีการพิจารณาและอนุมตั โิ ดยทรัสตี และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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นอกเหนือจากที่ระบุดงั กล่าว ในปี 2561 ได้มีการนาวาระสาคัญเข้าประชุมกรรมการบริษัท คือ
วาระเกี่ย วกับ การลงทุน ในทรัพย์สิน เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ของทรัสต์เ พื่อ การลงทุ น ในสิทธิก ารเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช โดยคณะกรรมการได้อนุ มตั ใิ ห้มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมดังกล่าว
โดยได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561
แล้ว

10.4 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
ควบคุ มมิให้มีการนาข้อมูลภายใน (Insider Information) ของบริษัท ฯ และของกองทรัสต์ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ่นื โดยการจากัดการเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูล (Limited Access) ไว้เฉพาะผูท้ ต่ี อ้ งรับรู้
ข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องตน (Should-Know Person) โดยกาหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตได้รบั
ข้อมูลที่มไิ ด้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ไิ ด้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทรัสต์และของบริษัทฯ ก่อนที่บริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีมาตรการห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับการ
รับทราบข้อมูลภายใน (Insider Information)

10.5 กำรพิ จำรณำตัดสิ นใจลงทุน และกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
10.5.1 กระบวนกำรและปัจจัยที่ใช้พิจำรณำตัดสิ นใจลงทุน
กำรลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง
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1) เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
เป็ นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส.3 ก.
(ข) เป็ นการได้มาซึง่ สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ ์ หรือ
สิทธิครอบครองประเภทน.ส.3 ก.
2) อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีขอ้ พิพาท
ใดๆเว้นแต่ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
การอยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิ หรือการมีขอ้ พิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนัยสาคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ น
ประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
3) การทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มขี อ้ ตกลงหรือข้อ
ผูก พัน ใดๆ ที่อ าจมีผ ลให้ก องทรัสต์ไม่สามารถจาหน่ า ยอสั ง หาริมทรัพ ย์ในราคายุติธรรม
(ในขณะที่มกี ารจาหน่ าย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สทิ ธิแก่คู่สญ
ั ญาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่นโดยมีการกาหนดราคาไว้แน่ นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้
กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่าหน้าทีป่ กติทผ่ี เู้ ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิน้ สุดลง
4) อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขายรวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื
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5)

6)

7)

8)

ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจ่ ะ
ทาให้ได้มาและใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ตอ้ งไม่เกินร้อย
ละ 10 (สิบ)ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และ
ต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความ
อยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มกี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนเป็ นเวลาไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อน
วันยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้อย 2 (สอง)
ราย และ
(ข) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้องเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้มาต้องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500 (ห้าร้อย) ล้านบาท ทัง้ นี้
ในกรณีท่จี านวนเงินที่จะได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่ วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ทป่ี ระสงค์จะลงทุน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียง
พอทีจ่ ะทาให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ในกรณีท่จี ะลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือเช่า
อาคาร หรือโรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ใู้ ห้เช่ามิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิตามโฉนดที
ด่ นิ หรือ
์
ผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มบี ริษัท
ประกันภัยเป็ นผู้รบั ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของเจ้าของ
อสัง หาริม ทรัพย์หรือ ผู้มีสิทธิค รอบครองดังกล่ า ว หากผู้จ ัด การกองทรัสต์มิไ ด้จดั ให้มีการ
รับประกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี าร
เปิ ดเผยความเสีย่ งให้แก่ผลู้ งทุน/ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผลประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิตามโฉนด
์
ทีด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา ตลอดจนต้อง
จัด ให้ มีม าตรการอื่น ๆเพื่อ บรรเทาหรือ ลดความเสี่ย งที่อ าจจะเกิด ขึ้น กับ กองทรัส ต์ อ ัน
เนื่องมาจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี ใู้ ห้
เช่ามิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิเช่
์ นจัดให้มกี ารจัดทาข้อตกลงกระทาการจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อรับรองการปฏิบตั ิตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์หรือจัดให้มขี อ้ สัญญา
หรือ ข้อ ตกลงที่ใ ห้สิท ธิก องทรัส ต์ ส ามารถเข้า ไปแก้ไ ขการผิด สัญ ญาโดยตรงกับ เจ้า ของ
กรรมสิทธิได้
์ และเข้าสวมสิทธิเป็ นผูเ้ ช่าได้โดยตรง เป็ นต้น
ในกรณีท่กี องทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์และผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วโดยการให้เ ช่ า แก่ เ จ้า ของเดิม ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่ เ่ ป็ นบุคคลภายนอก
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กำรลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทำงอ้อม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ เบื้องต้นผ่านการถือหุน้ ในบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
กองทรัสต์ตอ้ งถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดและไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจ่ ะทาให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุม
ให้บริษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ
ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในทานองเดียวกับ
กรณีลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
วิ ธีกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์เพิ่ มเติ มของกองทรัสต์
นอกจากนี้ วิธกี ารได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติมของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังต่อไปนี้ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพ ย์ สิน หลัก และอุ ป กรณ์ (ถ้ า มี) เช่ น ข้อ มู ล ด้ า นการเงิน และกฎหมายสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนและความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้าทานิติกรรมเป็ นต้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องโดยในกรณีทเ่ี จ้าของผู้ ให้
เช่าหรือผูโ้ อนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้มที ่ปี รึกษาทางการเงินให้ความเห็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวด้วย
(ข) วิเ คราะห์แ ละศึก ษาความเป็ น ไปได้แ ละความเหมาะสมในการซื้อ เช่ า หรือ จ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
(ค) ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักโดยจะต้องจัดให้มกี ารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้
สามารถกาหนดราคาทีถ่ ูกต้องและเป็ นมูลค่ายุตธิ รรมอันจะทาให้กองทรัสต์มโี อกาสได้รบั
ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับต้นทุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์นัน้ ทัง้ นี้ให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ
การสอบทานรายงานการประเมิน มูลค่ าอสัง หาริม ทรัพ ย์ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ พ.ร.บ. ทรัส ต์ แนวปฏิบ ัติใ นการจัด การกองทุ น และทรัส ต์ ท่ีล งทุ น ใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ซ่ึง สานัก งานก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยยึด ถือ เป็ น มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านขัน้ ต่า
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(ง) ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าช่วง
จะจัดให้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
2) การได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมหรือการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สนิ หลัก จะต้องมีสาระของ
รายการและระบบในการอนุ มตั ิ รวมทัง้ กระบวนการของความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต.ทีเ่ กีย่ วข้อง
10.5.2 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลัก
ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะสร้างอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสม และยังยื
่ นในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยมีนโยบายใน
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนดังนี้
1) สิทธิการเช่าระยะยาวในที่ดินและสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารโรงงานและคลังสินค้าซึ่ง
กองทรัสต์ท าสัญ ญาเช่ า จาก บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัส เตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด
2) ภายหลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ และเป็ นผูม้ สี ทิ ธิการเช่าในทีด่ นิ และ
อาคาร ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีน โยบายในการน าทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วออกให้เ ช่ าแก่ ผู้เ ช่าโดย
ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ไ ด้ว่ า จ้า ง บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ประเภท
โรงงานและคลังสินค้า ให้มหี น้าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยมี
หน้าที่ดาเนินการติดต่อหาลูกค้าหาผูท้ ม่ี คี วามประสงค์ท่จี ะใช้บริการ และ/หรือเช่าพื้นทีข่ อง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมทัง้ เจรจาข้อสัญญากับผูท้ ส่ี นใจในการเช่าพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังมีหน้าที่
ในการทาการตลาดและส่งเสริมการตลาดโดยติด ต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรือการ
ติดต่อผ่านนายหน้าต่างๆ ด้วย
ลักษณะของสัญญำเช่ำ
กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพื้นที่โดยตรง โดยรายได้และกระแสเงินสดที่
กองทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์เข้าลงทุน ได้แก่ รายได้ค่าเช่า
ทีด่ นิ และอาคาร และค่าบริการ จากการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า ซึง่ สัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็ น
สัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น
1) รายได้ค่าเช่ารายเดือน มาจากการให้เช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า
2) รายได้ค่ า บริก ารรายเดือ นเป็ น รายได้ท่ีเ รีย กเก็บ จากสัญ ญาบริก าร ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การ
บารุงรักษาอาคารพืน้ ทีส่ ว่ นกลางและทรัพย์สนิ ส่วนกลาง
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สัญญาเช่าทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนมีการกระจายตัวของอายุของสัญญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้เช่า
สัญชาติของผูเ้ ช่า และการพึง่ พิงผูเ้ ช่ารายใหญ่พอสมควร โดยรายได้ตามสัญญาเช่าจากผูเ้ ช่าราย
ใหญ่ 5 รายแรกจะประมาณร้อยละ 28.44 ของรายได้ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ทงั ้ หมดของทรัพย์สนิ
หลักทีล่ งทุน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่าทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนมีผเู้ ช่ารายใหญ่
เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่ซง่ึ มีความน่าเชื่อถือ

10.6 กำรคัดเลือกผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีค่ ดั เลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ กากับ
และตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่มี คี ุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าที่ และ
ความรับผิดชอบเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ทด่ี ี
ทีส่ ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์และผูล้ งทุนโดยทัวไป
่ โดยต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
กำรคัดเลือกผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นผูบ้ ริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าไปลงทุน เช่น
การบริหารงานประจาวันบนอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารดาเนินการอย่างน้อย
ในเรื่องต่อไปนี้
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1) มี ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ ชื่ อ เสีย ง และผลงานในอดี ต ของผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ความสามารถในการจัดหาผูเ้ ช่า การติดตามหนี้ การบารุงรักษาทรัพย์สนิ
ภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้เช่า ระบบควบคุม
ภายใน เพื่อป้องกันการรัวไหลของรายได้
่
และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รดั กุม รวมถึงปจั จัย
อื่นๆ ที่สาคัญ เพื่อให้ม ัน่ ใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้อย่างดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กองทรัสต์และผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ อนึ่งระบบควบคุมภายในของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ขัน้ ต่ าตามแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการกองทุน และทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่ าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ต้ อ ง
ก าหนดตามระดั บ ความสามารถในการปฏิ บ ั ติ ง าน เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ พ ยายามเพิ่ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ก องทรัส ต์ เช่ น ผลตอบแทนของผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ขน้ึ อยู่กบั รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีเ่ รียกเก็บได้จริงหรือกาไรสุทธิจากการ
ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นนั ้ เป็ นต้น
3) จัดให้มีกลไกที่ทาให้กองทรัสต์สามารถปรับเปลี่ย นผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไ ด้ ในกรณีท่ี
ผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ไ ม่ ป ฏิบ ัติ ต ามเงื่อ นไขที่ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ หรือมีผลการบริหารจัดการไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ
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4) จัด ให้มีร ะบบในการติด ตามตรวจสอบและประเมิน ระบบการควบคุม ภายในของผู้บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์โดยสม่ าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบควบคุมภายในยัง คงมีประสิทธิผลและ
สามารถป้องกันการทุจริตหรือทาให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามระบบได้
โดยง่าย เช่น ขอให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สง่ รายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามี)
ของทัง้ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของ
กองทรัสต์ให้กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากาหนดในสัญญา
ว่าจ้างให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ กับผลประโยชน์
ของกองทรัสต์อนั เนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบการ
ควบคุมทาให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย
5) ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์พบว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นการกระทา
การอัน เป็ น เหตุ ใ ห้ข าดความน่ า เชื่อ ถือ ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห าร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งด าเนิ น การบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ร ายนัน้ เพื่อ ที่ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะสามารถเข้า ไปดาเนิ น งานแทนหรือ
คัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม

10.7 กำรกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำนของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
10.7.1 กำรด ำเนิ นกำรและกำรติ ดตำมกำรจั ด เก็ บ รำยได้ แ ละค่ ำ บริ กำรโดยผู้ บ ริ หำร
อสังหำริมทรัพย์
ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่ก ากับ ดูแ ลการบริห ารจัด การและการปฏิบ ัติง านของผู้บ ริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ รัก ษาประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ แ ละผู้ล งทุ น โดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ผู้จ ัด การกองทรัส ต์มีห น้ า ที่ค วบคุ ม ดูแ ลและบริห ารรายรับ รายจ่ า ยของ
กองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในมาตรการกากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีดงั นี้
1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีส่วนร่วมในการจัดทา หรือ พิจารณาอนุ มตั แิ ผนงบประมาณประจาปี ท่ี
มอบหมายให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นผูจ้ ดั ทา ซึง่ แสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่าย
ที่เกิดขึน้ ค่อนข้างแน่ นอนในแต่ละปี เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่ไม่พงึ ประสงค์ และไม่มองข้าม
รายจ่ า ยจ าเป็ น ที่ต้อ งเกิด ขึ้น อย่ า งแน่ น อนในแต่ ละปี และผู้จ ัด การกองทรัสต์ต้อ งก าหนด
เป้าหมายการจัดหารายได้ในแต่ละปี รวมทัง้ ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ
กองทรัสต์เป็ นไปตามแผนงบประมาณทีไ่ ด้วางไว้ขา้ งต้น
2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดเงื่อนไขทีจ่ ูงใจให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเพิม่ มูลค่า
และผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ รวมทัง้ ลดความเสีย่ งให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
3) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกากับดูแลและติดตามให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
4) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดนโยบายและรูปแบบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในการจัดหาผูเ้ ช่า
ใหม่ เ พื่อ ให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์แ ละผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ส ามารถจัด หาพื้น ที่เ ช่ า จาก
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้สามารถตอบสนองและตรงกับความต้องการของผูส้ นใจจะเช่าให้ได้
มากทีส่ ดุ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทาข้อตกลงเกีย่ วกับรูปแบบการจัดหาและแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผูเ้ ช่า (ถ้ามี)และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทรัส ต์ เ ป็ น ส าคัญ และผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งแจ้ ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ภาระผู ก พัน ของ
อสัง หาริม ทรัพย์ท่มี ีอยู่ก ับผู้เ ช่า ตามสัญ ญาเช่า เดิม ให้ผู้ป ระเมิน มูลค่ า ทรัพ ย์สิน ทราบเพื่อ
น าไปใช้ในการกาหนดราคาประเมิน ที่ยุติธรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์นัน้ ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ต้องกากับดูแลและติดตามให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงดังกล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผู้เช่ารายใหญ่หรือมีส่วน
ร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการวางแผนการจัดส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่าเพื่อจากัด
และควบคุมความเสีย่ งหรือความผันผวนของรายได้ค่าเช่าในแต่ละปี
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งทบทวนหรื อ พิ จ ารณาก าหนดนโย บายค่ า เช่ า ของผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้อตั ราค่าเช่าเป็ นไปในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดให้เช่าใน
ขณะนัน้
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
ซ่อมแซมหรือการเปลีย่ นทดแทน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สญ
ู เปล่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทรัสต์โดยแท้จริง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ากองทรัสต์ได้รบั สินค้าหรือบริการทีค่ มุ้ ค่ากับเงิน
ที่จ่ายไป ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ น และต้องอยู่ภายใน
กรอบทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วนกาหนดให้เรียกเก็บได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกาหนดให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มหี น้าทีต่ ดิ ตามและควบคุมดูแลให้ผู้
เช่าชาระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการชาระเงินให้กบั กองทรัสต์ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งจัดทารายงานการค้างชาระ
ค่าภาษีและค่าเบีย้ ประกันภัยของผูเ้ ช่าเป็ นรายปี หรือรายเดือนหรือรายไตรมาส (ขึน้ อยู่กบั รอบ
การชาระ) เพื่อประโยชน์ในการติดตามให้ผเู้ ช่าชาระให้ครบถ้วนโดยเร็วและผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะพิจารณาความจาเป็ นในการบอกเลิกสัญญาเช่าหรือปรับเปลีย่ นเงื่อนไขการเช่าหรืออัตราค่า
เช่าสาหรับผูเ้ ช่ารายนี้ในระยะต่อไป
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามผิ ด ปกติ ใ นการบริ ห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สุ่มตรวจสอบการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ า
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) จัดเก็บรายได้และนาส่งให้กองทรัสต์โดยครบถ้วนถูกต้อง
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(ข) ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ นและต้องอยู่ภายในกรอบที่
สัญญานี้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนกาหนดให้เรียก
เก็บได้
(ค) จัด เก็ บ ควบคุ ม และดู แ ลทรัพ ย์ สิน ในการด าเนิ น งานที่ส าคัญ รวมทัง้ ดู แ ลและซ่ อ ม
บารุงรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้จดั หา
ผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
(ง) แบ่งแยกหน้าทีง่ านทีส่ าคัญเช่นการอนุมตั กิ ารทารายการการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ และการ
บันทึกรายการทางการบัญชีและสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ ออกจากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างกัน
(จ) จัดให้มแี ผนฉุ กเฉิน (Contingency Plan) เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาด
ฝ นั ที่อ าจเกิด ขึ้น หรือ อาจมีผ ลกระทบอย่ า งร้า ยแรงต่ อ การด าเนิ น งานของกองทรัสต์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ฉ) ดาเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ระหว่าง
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
13) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ า เสมอ เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปญั หาที่
เกิดขึน้ ในการดาเนินงานของกองทรัสต์
10.7.2 ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรปฏิ บตั ิ งำนของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ มีค วามเห็น ว่ า ผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ป ฏิบ ัติง านเป็ น ไปตามแผนที่
งบประมาณประจาปี ทต่ี งั ้ ไว้ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561

10.8 กำรติ ดตำมดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
บริษัท ฯ ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัสต์มีวตั ถุ ป ระสงค์หลักที่จะบริหารทรัพย์สิน หลัก ของกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม โดยบริษัทฯ จะมีแนวทางและระบบในการ
ติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1) บริษทั ฯ และทรัสตีจะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานและรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณประจาปี
2) บริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ดูแลและติดตามและควบคุมดูแลให้ผเู้ ช่าชาระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ชาระเงินให้กบั กองทรัสต์ให้ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3) บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประกันภัยดังต่อไปนี้
(ก) การประกันภัยเพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น ครอบคลุมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้าง
อาคาร ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า เครื่อ งจักรและอุ ปกรณ์ ท่ีใช้ในการด าเนิน งาน อุ ป กรณ์
ตกแต่ ง ภายใน ท าให้ท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์ก ลับ คืน สู่สภาพเดิม เพื่อ ให้ก องทรัสต์
สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิม และได้รบั ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม
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(ข) การประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกภายในวงเงินทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
4) การทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ลักษณะของธุรกรรมทัง้ ด้านสาระของธุรกรรม ระบบในการอนุ มตั ิ กระบวนการขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์นนั ้ ต้องเป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ และประกาศที่ สร. 26/2555 กาหนด

10.9 ค่ำตอบแทนของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ผจู้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมสาหรับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในอัตราค่าธรรมเนียมพืน้ ฐานไม่เกินร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสอง
ห้า) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (TAV) โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ ต่าไม่น้อยกว่า 12.5 (สิบสองจุด
ห้า) ล้านบาทต่อปี ซึง่ จะมีการชาระเป็ นรายเดือนในทุกวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนซึง่ ได้กาหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นอกจากนี้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ยงั สามารถได้รบั ค่าธรรมเนียมอื่นในการ
บริหารและจัดการทรัพย์สนิ ตามทีร่ ะบุไว้ในค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์

10.10 กำรเปิ ดเผยข้อมูล/สำรสนเทศต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์
ให้ แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ แ ละทรัส ตี พร้ อ มกับ หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม สามัญ ประจ าปี โ ดยให้เ ป็ น ไปตาม
รายละเอียดรายการและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
10.10.1 งบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว ซึง่ ต้องมีรายการครบถ้วน
ในลักษณะเดียวกับงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชี ให้ส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และทรัสตี ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้า) วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ ยกเว้นงบการเงิน
รายไตรมาสสี่ หากผู้จดั การกองทรัสต์เลือกที่จะส่งงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการดาเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันทีส่ น้ิ สุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
10.10.2 งบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีท่ผี ู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น แล้ว
พร้อมกับหนังสือรับรองงบการเงินตามแบบที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ให้ส่งต่ อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตี ภายใน 2 (สอง) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทัง้ นี้ ยกเว้นกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์เลือกทีจ่ ะส่งงบการเงินรายไตรมาสสี่ ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้า)
วันนับแต่วนั สุดท้ายของไตรมาสสี่ ให้ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีขยาย
เป็ น 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
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10.10.3 การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion
and Analysis) เมื่อปรากฏว่ารายได้หรือกาไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบ
การเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (ยี่สบิ ) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุ
และปจั จัยสาคัญทีท่ าให้เกิดความแตกต่าง รวมทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดจากปจั จัยดังกล่าว และส่งต่อ
สานักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
10.10.4 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้ส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายใน 3 (สาม) เดือน
นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
10.10.5 รายงานประจาปี ตามแบบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดพร้อมแนบงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชี
นัน้ และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ให้สง่ สาเนาต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ไม่ชา้ กว่า
วันทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ แต่ไม่เกิน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทัง้ นี้ ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี้ ในการนาส่งงบ
การเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจางวดรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ู้สอบ
บัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วตาม ข้อ 1. และข้อ 2. นัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเลือก
นาส่งตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ โดยคานึงถึงความสอดคล้องของรูปแบบในการนาส่งเพื่อให้
เป็ นรูปแบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย หากการ
จัดทาหรือการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องใดไม่มมี าตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม
ให้กองทุนรวมและทรัสต์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับรายการนโยบายบัญชีทใ่ี ช้
ปฏิบตั ิสาหรับการบันทึกบัญชีรายการนัน้ และคาอธิบายว่านโยบายบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใด
10.10.6 ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาและส่งรายงานการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพ ย์ของ
กองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้มาหรือจาหน่าย
ไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องระบุสาระสาคัญอย่างน้ อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตงั ้
ประเภทการใช้งาน ขนาดพืน้ ที่ และภาระผูกพันต่าง ๆ
วันที่และราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ชื่อผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรือผูใ้ ห้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
วันทีแ่ ละราคาทีจ่ าหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ชื่อผูซ้ อ้ื ผูเ้ ช่า หรือผูร้ บั
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
วันที่ ราคา และวิธกี ารประเมินมูลค่าทีไ่ ด้จากรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมทัง้ ชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ในกรณี ท่ีเ ป็ น การจ าหน่ า ยไปซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ หากราคาที่จ าหน่ า ยต่ า กว่ า ราคา
ประเมินสูงสุดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึ้นล่วงหน้ าก่อนการจาหน่ ายไปซึ่ง
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อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลของการจาหน่ายในราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีไ่ ด้มาสูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึน้ ล่วงหน้าก่อนการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลา
ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการได้มาใน
ราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย
10.10.7 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้า
1) กองทรัสต์ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
2) กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมหรือทรัสต์ แล้วแต่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
3) กองทรัสต์เปลีย่ นวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุน
4) เหตุการณ์ทท่ี าให้หรืออาจทาให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
10.10.8 นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีก่ าหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีทม่ี ปี ระกาศ หรือคาสังใดของตลาด
่
หลักทรัพย์ และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
หรือนาส่งสารสนเทศใดอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ติ ามประกาศ หรือคาสังดั
่ งกล่าวด้วย
10.10.9 รายงานทีต่ อ้ งจัดส่งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ให้กองทรัสต์จดั ส่ง ในรูปแบบดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ในกรณี
เป็ นการส่งรายงานประจาปี ให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 10
1) เอกสารสิง่ พิมพ์จานวน 1 ฉบับ
2) ข้อ มู ล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้ ส่ ง ข้อ มู ล ดัง กล่ า วผ่ า นระบบการรับ ส่ ง ข้อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพย์ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อมูลที่ย่นื ต่อสานักงานทัง้ ในรูปเอกสารสิง่ พิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีขอ้ ความ
ถู ก ต้อ งตรงกัน และต้อ งไม่ มีก ารแสดงข้อ ความอัน เป็ น เท็จ ในสาระสาคัญ หรือ ปกปิ ด
ข้อความจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีค่ วรบอกให้แจ้ง
10.10.10 กองทรัสต์อาจจัดทาและส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และผูถ้ อื หน่ วยในรูปเอกสาร
สิง่ พิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลก็ได้
ในการส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ให้กองทรัสต์ส่งรายงานประจาปี ในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่า นระบบการรับ ส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพ ย์ต าม
แนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดด้วย หากสามารถดาเนินการได้
ในกรณีทม่ี กี ารส่งรายงานประจาปี ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติม ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยอนุโลม

121

2561
10.11
กำรจัดดประชุ
ประชุมมผูผูถถ้้ ือือหน่
หน่ ววยย
10.11 กำรจั

ผูผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์มมหหีี น้น้าาทีทีจจ่่ ดดัั ให้
ให้มมกกีี ารประชุ
ารประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ออย่ย่าางน้
งน้ออยดั
ยดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้้
1) การประชุ
การประชุมมสามั
สามัญ
ญประจ
ประจาปี
าปี ซซงง่่ึึ ต้ต้อองจั
งจัดดให้
ให้มมขขีี นน้้ึึ ภายใน
ภายใน 44 (สี
ัั ชีชีขของ
1)
(สี))่่ เดื
เดืออนนั
นนับบแต่
แต่ววนนัั สิสินน้้ รอบปี
รอบปี บบญ
ญ
อง
กองทรั
กองทรัสสต์ต์
2)
2) การประชุ
การประชุมมวิวิสสามั
ามัญ
ญคืคืออ การประชุ
การประชุมมคราวอื
คราวอื่น่นทีทีมม่่ ใใิิ ช่ช่กการประชุ
ารประชุมมสามั
สามัญ
ญประจ
ประจาปี
าปี ซซงง่่ึึ จะจั
จะจัดดให้
ให้มมขขีี นน้้ึึ
เมื
เมื่อ่อมีมีรรายการหรื
ายการหรืออเหตุ
เหตุททกก่่ีี าหนดไว้
าหนดไว้ดดงงัั ต่ต่ออไปนี
ไปนี้้
(ก)
(สิบบ)) ของจ
ของจานวน
านวน
(ก) เมื
เมื่อ่อผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ซซงง่่ึึ ถืถืออหน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์รรวมกั
วมกันนไม่
ไม่นน้้ออยกว่
ยกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ 10
10 (สิ
หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ทท่จจ่ีี าหน่
าหน่ าายได้
ยได้แแล้ล้ววทัทังง้้ หมด
หมด เข้
เข้าาชืชื่่ออกักันนททาหนั
าหนังงสืสืออขอให้
ขอให้ผผููจ้จ้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์
เรี
เรียยกประชุ
กประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ โดยระบุ
โดยระบุเเหตุ
หตุผผลในการขอเรี
ลในการขอเรียยกประชุ
กประชุมมไว้
ไว้ออย่ย่าางชั
งชัดดเจนใน
เจนใน
หนั
ง
สื
อ
นั
น
้
ทั
ง
้
นี
้
เมื
่
อ
มี
ผ
ถ
ู
้
อ
ื
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
เ
ข้
า
ชื
อ
่
กั
น
ท
าหนั
ง
สื
อ
ขอให้
ม
ก
ี
ารเรี
ย
กประชุ
หนังสือนัน้ ทัง้ นี้ เมื่อมีผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้มกี ารเรียกประชุมมผูผู้้
ถืถืออหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์แแล้ล้วว ให้
ให้ผผจจูู้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์จจดดัั ให้
ให้มมกกีี ารประชุ
ารประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ภภายใน
ายใน
45
(สี
ส
่
บ
ิ
ห้
า
)
วั
น
นั
บ
แต่
ไ
ด้
ร
บ
ั
หนั
ง
สื
อ
จากผู
ถ
้
อ
ื
หน่
ว
ยทรั
ส
ต์
45 (สีส่ บิ ห้า) วันนับแต่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ข)
ในกรณี
งใดทีทท่่ รัรัสสตีตีเเห็ห็นนว่ว่าาเป็
เป็ นนกรณี
กรณีจจาเป็
าเป็ นนหรื
หรืออสมควรที
สมควรทีจจ่่ ะเสนอเรื
ะเสนอเรื่่อองให้
งให้ททปป่่ีี ระชุ
ระชุมมผูผู้้
(ข) ในกรณีเเรืรื่่อองใดที
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์พพจจิิ ารณาและมี
ารณาและมีมมติติใในเรื
นเรื่่อองนั
งนันน้้ ให้
ให้ผผจจูู้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์จจดดัั ให้
ให้มมกกีี ารประชุ
ารประชุมมผูผู้้
ถืถืออหน่
หน่ วว ยทรั
ยทรัสสต์ต์ภภ ายใน
ายใน 11 (หนึ
ถืถืออ หน่
(หนึ่่ งง )) เดื
เดืออ นนั
นนับบ แต่
แต่ ไไ ด้ด้รร ับับ หนั
หนังงสืสืออ จากทรั
จากทรัสสตีตี ทัทังง้้ นีนี้้ ไม่
ไม่ ตตััดด
นการปรึกกษาหารื
ษาหารืออกักับบผูผูจจ้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์ถถงงึึ เหตุ
เหตุจจาเป็
าเป็ นนดัดังงกล่
กล่าาวว
สิสิททธิธิททรัรัสสตีตีใในการปรึ
(ค) ในกรณี
ในกรณีออ่น่นืื ใดที
ใดทีผผ่่ จจูู้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์เเห็ห็นนว่ว่าาเป็
เป็ นนกรณี
กรณีจจาเป็
าเป็ นน หรื
หรืออสมควรที
(ค)
สมควรทีจจ่่ ะเสนอเรื
ะเสนอเรื่อ่องให้
งให้
ทีที่ป่ประชุ
ระชุมมผูผู้ถ้ถือือหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์พพจจิิ ารณาและมี
ารณาและมีมมติติใในเรื
นเรื่่อองนั
งนันน้้ เพื
เพื่่ออประโยชน์
ประโยชน์ใในการจั
นการจัดดการ
การ
กองทรัสสต์ต์ ทัทังง้้ นีนี้้ ไม่
ไม่ตตัดัดสิสิททธิธิททรัรัสสตีตีใในการปรึ
นการปรึกกษาหารื
ษาหารืออกักับบผูผู้้จจดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์ถถึงึงเหตุ
เหตุ
กองทรั
จจาเป็
าเป็ นนดัดังงกล่
กล่าาวว
กำรเรี
กำรเรียยกประชุ
กประชุมมผูผูถถ้้ ือือหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์
การเรี
การเรียยกประชุ
กประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ ให้
ให้ผผจจูู้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์จจดดัั ททาหนั
าหนังงสืสืออเชิ
เชิญ
ญประชุ
ประชุมม ระบุ
ระบุสสถานที
ถานที่่ วัวันน เวลา
เวลา
วิวิธธกกีี ารประชุ
ม
การออกเสี
ย
งลงมติ
ระเบี
ย
บวาระการประชุ
ม
และเรื
่
อ
งที
จ
่
ะเสนอต่
อ
ที
ป
่
ระชุ
ม
พร้
อ
มด้
ารประชุม การออกเสียงลงมติ ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้ววยย
รายละเอี
รายละเอียยดตามสมควร
ดตามสมควร โดยระบุ
โดยระบุใให้ห้ชชดดัั เจนว่
เจนว่าาเป็
เป็ นนเรื
เรื่่อองที
งทีจจ่่ ะเสนอเพื
ะเสนอเพื่่ออทราบ
ทราบ เพื
เพื่่อออนุ
อนุ มมตตัั ิิ หรื
หรืออเพื
เพื่่ออพิ
พิจจารณา
ารณา
แล้
ว
แต่
ก
รณี
รวมทั
ง
้
ความเห็
น
ของผู
้
จ
ด
ั
การกองทรั
ส
ต์
ใ
นเรื
่
อ
งดั
ง
กล่
า
ว
ซึ
่
ง
รวมถึ
ง
ผลกระทบที
แล้ว แต่ ก รณี รวมทัง้ ความเห็น ของผู้จ ัด การกองทรัสต์ใ นเรื่อ งดัง กล่ า ว ซึ่ง รวมถึง ผลกระทบที่่ผผูู้้ถถืืออ
หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ออาจได้
าจได้รรบบัั จากการลงมติ
จากการลงมติใในเรื
นเรื่อ่องนั
งนันน้้ โดยการจั
โดยการจัดดส่ส่งงหนั
หนังงสืสืออนันัดดประชุ
ประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ จะต้
จะต้อองง
ดดาเนิ
าเนินนการดั
การดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้้
1) จัจัดดส่ส่งงหนั
หนังงสืสืออนันัดดประชุ
ประชุมมถึถึงงผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ลล่ว่วงหน้
งหน้าาก่ก่ออนวั
นวันนประชุ
ประชุมมตามระยะเวลาดั
ตามระยะเวลาดังงนีนี้้
1)
(ก)
(ก) 14
14 (สิ
(สิบบสีสี่)่) วัวันนในกรณี
ในกรณีทท่่เเีี ป็ป็ นนการประชุ
การประชุมมผูผู้้ถถืืออหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ซซ่่งงึึ มีมีววาระที
าระที่่ตต้้อองได้
งได้มมติติผผูู้ถ้ถือือ
หน่
(สามในสี่่)) ของจ
ของจ านวนหน่
านวนหน่ วว ยทรั
ยทรัสส ต์ต์ ขข องผู
องผู้้ ถถืื ออ
หน่ วว ยทรั
ยทรัสส ต์ต์ ไไ ม่ม่ นน้้ ออ ยกว่
ยกว่ าา 33 ใน
ใน 44 (สามในสี
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ททมม่่ีี าประชุ
าประชุมมและมี
และมีสสททิิ ธิธิอออกเสี
อกเสียยงง
หน่
(ข) 77 (เจ็
(เจ็ดด)) วัวันน ในกรณี
ในกรณีออ่น่นืื นอกจาก
นอกจาก (ก)
(ก)
(ข)
2) ประกาศการนั
ประกาศการนัดดประชุ
ประชุมมในหนั
ในหนังงสืสืออพิ
พิมมพ์
พ์รรายวั
ายวันนแห่
แห่งงท้ท้อองถิ
งถินน่่ อย่
อย่าางน้
งน้ออยย 11 (หนึ
(หนึ่่งง)) ฉบั
ฉบับบไม่
ไม่นน้้ออยย
2)
กว่าา 33 (สาม)
(สาม) วัวันนก่ก่ออนวั
นวันนประชุ
ประชุมมด้ด้ววยย
กว่
ในกรณีททผผ่่ีี จูจู้้ ดดัั การกองทรั
การกองทรัสสต์ต์มมไไิิ ด้ด้ดดาเนิ
าเนินนการเรี
การเรียยกประชุ
กประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ภภายในระยะเวลา
ายในระยะเวลา 45
45 (สี
(สีสส่่ บบิิ ห้ห้าา))
ในกรณี
แต่ววนนัั ทีทีไไ่่ ด้ด้รรบบัั หนั
หนังงสืสืออจากผู
จากผูถถ้้ ือือหน่
หน่ ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ตตามที
ามทีกก่่ าหนดไว้
าหนดไว้ใในข้
นข้ออ 11 แห่
แห่งงสัสัญ
ญญานี
ญานี้้ และ/หรื
และ/หรืออทรั
ทรัสสตีตี
วัวันนนันับบแต่
ตามทีกก่่ าหนดไว้
าหนดไว้ใในข้
นข้ออ 22 แห่
แห่งงสัสัญ
ญญานี
ญานี้้ แล้
แล้ววแต่
แต่กกรณี
รณี ให้
ให้ททรัรัสสตีตีดดาเนิ
าเนินนการเรี
การเรียยกประชุ
กประชุมมผูผูถถ้้ ออืื หน่
หน่ววยทรั
ยทรัสสต์ต์ไได้ด้
ตามที

122

2561
โดยให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเรียกประชุมทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้โดยอนุ โลม และทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้
ตามจริง
องค์ประชุมและประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
การประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ต้องมีผถู้ อื หน่ วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่ บิ ห้า) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
(หนึ่งในสาม) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชัวโมง
่ จานวน
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ซง่ึ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์นนั ้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ งขอตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 10.11 ข้อ 2)
(ก) การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ร้องขอตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10.11 ข้อ 2) (ก) ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี้ ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ การพิจารณาของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระใดทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ประธานออก
จากการประชุ ม ในวาระนั น้ และให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ น าเสนอรายชื่อ บุ ค คลเพื่อ ให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ
หากการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่องทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้
เสีย ให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใน
วาระดังกล่าว (ในกรณีทท่ี รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้
ถือหน่ วยทรัสต์) ในกรณีท่ที รัสตีมีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ผู้จดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ
ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณา
แต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม อนึ่ง ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ให้มี
อานาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
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1) ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัวไปให้
่
มคี วามเรียบร้อย
2) กาหนดให้ใช้วิธกี ารอื่นใดในการดาเนินการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่
ประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร หรือจาเป็ นเพื่อให้การประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจน
กระบวนการในการพิจ ารณาและลงมติ ใ นเรื่อ งต่ า งๆ เป็ น ระเบีย บเรีย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้องมี
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยุตกิ ารอภิปราย หรือการพิจารณาในทีป่ ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่องใดๆ ได้
4) ในกรณีท่คี ะแนนเสียงในการลงมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มเี สียงชีข้ าด โดยการใช้อานาจในการตัดสินชีข้ าดของประธานในที่
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี้ ให้เป็ นทีส่ ดุ
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วิ ธีกำรมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือทรัสตี หรือกรรมการ
อิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามทีก่ าหนด
ในหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ประธานในทีป่ ระชุมก่อนเริม่ การประชุม
วิ ธีกำรนับคะแนนเสียง
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มคี ะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ทต่ี นถือ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีพ่ จิ ารณา
มติ ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
เว้นแต่สญ
ั ญานี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1) ในกรณีทวไปให้
ั่
ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
2) ในกรณีดงั ต่ อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข) การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ท่มี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้ า ใน
สัญญานี้
(ค) การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
(ง) การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ซึ่งมีขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 (ยี่สบิ ล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
(จ) การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ช) การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ใี นเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สาคัญ
(ซ) การเลิกกองทรัสต์
อนึ่ง มติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มลี กั ษณะทีข่ ดั หรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อ่นื ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือ
พระราชบัญญัตทิ รัสต์ ให้ถอื ว่ามตินนั ้ ไม่มผี ลบังคับ
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กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทารายงานการประชุมและมติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ประธานในที่
ประชุมของการประชุมแต่ละครัง้ เป็ นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานนัน้ ทัง้ นี้ ให้ค่าใช้จ่าย
สาหรับการจัดทารายงานการประชุมเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

10.12 กำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงสุด
คณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
(หนึ่งในสาม) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ กรรมการ และบุคคลผู้มอี านาจในการจัดการต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม
ตามที่ระบุในข้อ 12 (4) ของประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สช 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
วิธีก ารแต่ ง ตัง้ กรรมการจะด าเนิ น การผ่ านที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท โดยผู้ถือ หุ้น จะเป็ น ผู้แต่ งตัง้
กรรมการโดยออกเสียงลงมติให้ถอื เอามติเสียงข้างมาก และในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้
บริษัทกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งจ านวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ทัง้ นี้
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ผูบ้ ริหำรระดับสูงสุด
คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด

10.13 ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2561 กองทรัสต์จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอส
จากัด เป็ นจานวนเงินรวม จานวน 970,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่น)

125

2561
11. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
11.1 นโยบำยและกำรดำเนิ นงำนของกองทรัสต์ ที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
จนถึงปจั จุบนั ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงเล็งเห็นความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ได้ปฎิบตั ติ าม
นโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น ของบริษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในเครือ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม และ อาคารโรงงาน คลังสินค้าของกองทรัสต์
โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR In process) และการ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แยกออกจากกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR after process)
โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารรายงานประจาปี เว็บไซต์เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึง
นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยมุ่งเน้นนาความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เข้ามาอยู่ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงการใหม่ และการดาเนินงานปกติ
ตลอดระยะเวลาในการด าเนิ น ธุ ร กิจ บริษัท ฯ ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ในด้า นการพัฒ นาสัง คมและ
สิง่ แวดล้อม ควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายที่จ ะริเริม่ โครงการ
ต่างๆ อันจะเป็ นคุณประโยชน์ ให้กบั สังคมอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของ CSR ทัง้ 8 ข้อ มีดงั นี้
1) นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
กองทรัสต์ให้ความสาคัญต่อการดาเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยให้ความสาคัญต่อการ
ป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีนโยบายให้พนักงาน
ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ เจ้าหนี้ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอา
เปรียบ
2) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
กองทรัสต์ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กกรณี โดยจัดโครงสร้างให้มกี าร
ถ่วงดุลอานาจกันอย่างเหมาะสม เพื่อไม่เปิ ดโอกาสให้มกี ารใช้อานาจหน้าทีใ่ นทางมิชอบ
และจัดให้มกี ารฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ต่อต้านการทุจริต
3) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
กองทรัสต์มนี โยบายเคารพสิทธิมนุ ษยชนและต่ อต้านการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชนในทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึง่ เป็ นสังคมระบบนิตริ ฐั ประชาชนมีสทิ ธิ
เสรีภาพภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ซึง่ มีแนวปฏิบตั คิ อื
(ก) บริษทั ฯ ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุ กฝา่ ยด้วยความเป็ นธรรม
บนพืน้ ฐานของศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ
เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารเฝ้า
ระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั ฯ
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(ข) ต่อต้านการกระทาใดๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุ ษย์การใช้แรงงาน
เด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ท่กี ฎหมายแรงงานกาหนด และจะไม่ทาธุรกรรมใดๆ กับ
ผูผ้ ลิตสินค้า หรือบริการทีก่ ระทาการดังกล่าว
(ค) ดาเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การ
ด าเนิ น ทางธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ซึ่ง กระท ากับ บุ ค คลภายนอกเป็ น การส่ ง เสริม และ
สนับสนุ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงไม่กระทาการอันเป็ นการละเมิดสิทธิของ
พนักงานซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
(ง) นโยบายการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกเชือ้ ชาติภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
และมีความสุจริต โปร่งใสในทุกขัน้ ตอนการบริการ ตลอดจนยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานและนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานของหลักการกากับดูแลกิจการของบริษทั
4) นโยบายความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
กองทรัสต์มนี โยบายมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึง่ มีฐานะเป็ นผูบ้ ริโภคคนหนึ่ง) ด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดถือปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาทีไ่ ด้ทาไว้กบั ลูกค้าและเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้งาน
อาคารคลังสินค้าทีถ่ ูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสาคัญในการเก็บรักษาข้อมูล
ของลูกค้า โดยได้กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้า ไว้ในหลักกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อลูกค้า
5) นโยบายการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
กองทรัสต์มนี โยบายมุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ สริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
6) นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
กองทรัสต์มนี โยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดย
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคมและชุมชนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของเยาวชนและสังคมไทยให้ยงยื
ั่ น
7) นโยบายเกีย่ วกับนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
กองทรัสต์มนี โยบายมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบโครงการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการ
ดูแ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้อ ม นอกจากนี้ บ ริษัท ฯ ยัง มีน โยบายในการเผยแพร่ ให้ค วามรู้และ
แลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับการใช้อาคารกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ด้ำนกิ จกรรม
ผู้จดั การกองทรัสต์และคณะได้เข้าร่วมสนับสนุ น กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน
โดยร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในปี 2561 ใน “โครงการมอบอุปกรณ์
การศึกษาประจาปี ” เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนบริเวณ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของ
ดับบลิวเอชเอ มีการจัดอุปกรณ์ การเรียน อาทิ กระเป๋านักเรียน สมุด เครื่องเขียน อุปกรณ์ วาดภาพ
ระบายสีและอุปกรณ์กฬี า แก่นกั เรียนจานวน 18,700 คน ใน 69 โรงเรียน รอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุม่
ดับ บลิว เอชเอ ในจัง หวัด ระยอง และชลบุ รี อาทิ นิ ค มอุ ต สาหกรรมอีสเทิร์น ซีบ อร์ด (ระยอง) นิ ค ม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 นับเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่าง ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมถึง ชุมชน โดยรอบอีกด้วย
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12. กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทรัสต์และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้
จัดให้มคี ่มู อื ระบบการทางานและการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการทาหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมีการ
กาหนดนโยบายในการบริหารและจัดการความเสีย่ งของกองทรัสต์ และกากั บดูแลให้มกี ารทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งโดยฝา่ นกากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสีย่ งซึง่ อยู่ภายใต้การกากับดูแล
โดยกรรมการอิสระ ทาให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ
หรือไม่มอี านาจ
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13. กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
การลงทุนของกองทรัสต์ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนและภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
ของกองทรัสต์มรี ายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“WHAID”) รวมทัง้ บริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จากการที่
WHAID เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจาก WHAID และเจ้าของทรัพย์สนิ อื่นที่เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ยังคงเป็ นเจ้าของทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ให้เช่าซึง่ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/โลจิสติกส์พาร์ค
เดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และ WHAID ยังทาหน้ าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม
อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า เหมราชอิน ดัสเตรีย ล (“HPF”) อีก ด้ว ย ซึ่ง WHAID ท าหน้ า ที่บ ริห ารและจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ HPF ซึง่ มีลกั ษณะและทีต่ งั ้ ใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ซึง่ ทาให้
บทบาทต่ า งๆ ของ WHAID ที่มีต่ อ กองทรัสต์ท งั ้ ในฐานะที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ และผู้ใ ห้เ ช่ า ทรัพ ย์สิน ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกทีด่ นิ และ
อาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built)ให้เช่า มาเสนอให้กบั กองทรัสต์
รวมถึงการจัดหาผูเ้ ช่าใหม่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ใน
การกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปญั หาดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมี
การกาหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ WHAID ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAID ตกลงต่อ
กองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ที่มีผู้สนใจเช่าที่ดิน และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป
(Ready-Built) WHAID จะเสนอทรัพย์สนิ ที่ว่างทัง้ หมดทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า (Specification) ให้ลูกค้าเป็ น
ผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มกี ารแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ของฝ่ายใด รวมถึงการกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคารที่
สามารถเทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณาการดาเนินการทีเ่ หมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHAID จะได้รบั จากการทาหน้ าที่เป็ นผู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์มโี ครงสร้างของค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันกับค่าธรรมเนียมที่ WHAID ได้รบั จากการทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ HPF และ WHAID ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดทารายงานต่างๆ
เพื่อเสนอต่ อผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่บริษัทฯ และ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้กาหนดร่วมกัน
รายละเอียดโดยสรุปของการทาธุรกรรมดังกล่าวปรากฏดังตารางด้านล่างนี้ทงั ้ นี้ นิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
นิ ติบคุ คล/บริ ษทั ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
1. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวล
ลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ควำมสัมพันธ์
- เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดย WHAID ถือหุน้ รวมกันคิด
เป็ น ร้อ ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์
- เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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นิ ติบคุ คล/บริ ษทั ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ จากัด
3. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

4. บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จากัด

5. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด

6. บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาว
เวอร์ จากัด (มหาชน)

7. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด (“SCBAM”)
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(“SCB”)
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ควำมสัมพันธ์
- เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของผู้จดั การกองทรัสต์ และถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อีส
เทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของผู้จดั การกองทรัสต์ และถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
60.00 ของจานวนหุ้นที่อ อกและชาระแล้วของบริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของผู้จดั การกองทรัสต์ และถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ของบริษ ัท ดับ บลิว เอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 68.86 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของผู้จดั การกองทรัสต์ และถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
68.86 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ของบริษ ัท ดับ บลิว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
- เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
- เป็ นบริษทั ย่อ ยของ SCB โดย SCB ถือ หุ้นคิดเป็ นร้อ ยละ 99.99 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของ SCBAM
- เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของทรัสตีโดย SCB ถือหุน้ คิดเป็ นร้อ ยละ 99.99
ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของ SCBAM
- เป็ นผูใ้ ห้กเู้ งิน

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ ผู้จดั การกองทรัสต์ว่าจ้าง WHAID เป็ น WHAID เ ป็ น ผู้ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อินดัสเตรียล ดีเวลลอป ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละให้เ ช่ า อาคารโรงงาน
เมนท์ จากัด (มหาชน)
และคลัง สิน ค้า ซึ่ง เป็ น โครงการสร้า งแบบ
สาเร็จรูป (Ready-Built Factory and ReadyBuilt Warehouse) มาตรฐานสู ง และเป็ น
บริษัทที่มปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ในธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว มามากกว่ า 10 ปี ซึ่ ง
WHAID มี ค ว า ม คุ้ น เ ค ย แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น
ทรัพ ย์ สิน หลัก ที่ก องทรัส ต์ เ ข้า ลงทุ น เป็ น
อย่างดี ดังนัน้ WHAID จึงถือว่าเป็ นบริษทั ที่
มีคุณสมบัติท่เี หมาะสมในการเป็ นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

13.1 รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนของกองทรัสต์ทุกโครงกำร

- WHAID เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จาก
กองทรัสต์ ซึง่ ประกอบไปด้วยค่า ธรรมเนียมการบริหารในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการดาเนินงานในปี ท่ี 1-5 และร้อย
ละ 5 ของรายได้ จ ากการด าเนิ น งานในปี ที่ 6-10 และ
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่าในอัตรา 0.5 เดือนในกรณีท่ผี ู้
เช่ารายเดิมทาสัญญาเช่าอายุเท่ากับหรือตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป และ
ในอัต รา 1.0 เดือ นในกรณี ท่ีผู้เ ช่ า รายใหม่ ท าสัญ ญาเช่ า อายุ
เท่ากับหรือตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป (ในกรณีระยะเวลาการเช่าตัง้ แต่ 1
ปี ขน้ึ ไปแต่ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิ
ได้รบั ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่า
จริง เทีย บกับ ระยะเวลาการเช่ า มาตรฐาน 3 (สาม) ปี ) และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสทิ ธิได้รบั ค่าธรรมเนียมในกรณีใน
กรณีท่รี ะยะเวลาการเช่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (หนึ่ง) ปี และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้า
ด า เนิ น กา ร ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า รอสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ
ค่ า ธรรมเนี ย มโดยคานวณตามสัด ส่ว นระยะเวลาการเช่าจริง
เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี ) หรือผูบ้ ริหาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ในกรณี ท่ี
ระยะเวลาการเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง มิ ไ ด้ ว่ า จ้ า งหรื อ

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข
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นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร
มอบหมายนายหน้าหรือบุคคลอื่นดาเนินการให้ หรือ โดยทีม่ ไิ ด้
ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นดาเนินการให้
- โครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้ เป็ นไป
ตามปกติ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เหมื อ นกัน กับ โครงสร้ า งค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ี WHAID ได้ ร ับ จากกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF)
แ ล ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) (แต่ระยะเวลาที่
เริ่ม สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องทัง้ สองกอง
แตกต่ า งกั น ) ซึ่ ง จะเป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นการสร้า งรายได้และบริหารต้น ทุน อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ ทัง้ นี้ อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ก องทรัสต์จ ะช าระ
ให้กบั WHAID นัน้ เป็ นอัตราที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพ ย์ สิน ตามปกติ ท่ี เ กิ ด ขึ้น (ระยะเวลาการจ้ า งผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ 10 ปี โดยต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี้ออกไปอีกคราว
ละ 10 ปี เป็ นเงื่อนไขทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั กองทรัสต์
เนื่ อ งจากเป็ นระยะเวลาที่เ หมาะสมที่ผู้จดั การกองทรัสต์และ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถวางแผนการจัดหาประโยชน์ได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีขอ้ กาหนดให้มกี ารพิจารณาผล
การดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นระยะตลอดอายุ
สัญญา โดยหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ในการการพิจารณาผลการ
ด าเนิ น งานเป็ นหลั ก เกณฑ์ ท่ี ส มเหตุ ส มผลและสามารถ

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข

2561

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์
จ ากัด (มหาชน) และ/
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของ
บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์
จ ากัด (มหาชน) และ/
หรื อ บุ ค คลที่ บริ ษั ท
ดับ บลิว เอชเอ ยู ทิลิต้ีส์
แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด
(มหาชน) กาหนด

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก
และทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1
กองทรั ส ต์ ใ ห้ บ ริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เช่าช่วงพื้นที่หลังคาเพื่อนาไปใช้ในการ
ด าเนิ น การกิ จ การโครงการ Solar
Rooftop (โ ค ร ง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ท่ตี ิดตัง้ บนหลังคา ซึ่งตัง้ อยู่
หรือจะได้ดาเนินการบนพื้นที่โครงการ
Solar Rooftop) ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอช
เอ ยู ทิ ลิ ต้ี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากั ด
(มหาชน) สามารถโอนสิทธิการเช่าช่วง
ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโครงการ Solar
Rooftop ได้

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

กองทรัส ต์ ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากโอกาสในการ
ได้รบั ค่าเช่าจากการให้เช่าช่วงพื้นที่หลังคา
ส าหรับ การประกอบกิจ การโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ดับบลิว
เอชเอ ยู ทิ ลิ ต้ี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด
(มหาชน) จึง ตกลงที่จ ะท าสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
พื้น ที่ห ลัง คาเพื่อ ประกอบกิจ การโครงการ
Solar Rooftop

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

อาทิเช่น อัตราการเช่าพื้นที่ท่ี
คาดว่าจะใช้จริง อัตราค่าเช่า อัตราการปรับขึน้ ค่าเช่า และการต่อ
อายุ สญ
ั ญาการเช่ า ที่จ ะเป็ น ไปตามโอกาสที่จะเกิด ขึ้น จริง เชิง
พาณิชย์ ถือเป็ นเงื่อนไขทัวไปทางการค้
่
า อัตราค่าเช่าและการ
ปรับขึน้ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล

- เงื่อนไขของการเช่าช่วงหลัง คา

จะได้เริม่ ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop คู่สญ
ั ญาให้สทิ ธิผู้
เช่ า ช่ ว งต่ อ อายุ สญ
ั ญาบนพื้น ที่ห ลัง คาที่เ ช่ า ที่จ ะเริ่ม ประกอบ
กิจการไปอีก 9 คราว (8 คราว คราวละ 3 ปี และคราวที่ 9 คราวละ
1 ปี ) และ/หรือต่ ออายุ ไ ปอีกเท่ า กับ ระยะเวลาที่ผู้เช่า ช่ วงหรือผู้
ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftopได้รบั สิทธิในการซื้อ ขาย
ไฟฟ้ าตามสัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ ให้ต่ อ อายุ ไ ปอีก ได้ต ามที่
คู่สญ
ั ญาจะตกลงกัน

- หากผู้เช่าช่วงและ/หรือผู้ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop

เทีย บเคีย งได้ก ับ กองทรัสต์แ ละกองทุ น รวมอื่น ๆ ที่ล งทุ น ใน
ทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกัน
- บริษท
ั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ตกลงเช่าช่วงพื้นที่หลังคา โดยการเช่าหลังคาอ้างอิงจากพื้นที่
หลังคาทีเ่ ช่าทีผ่ เู้ ช่าช่วงใช้งานจริง อย่างน้อยประมาณร้อยละ 85
ของพื้นที่หลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ และคิดเป็ นอัตราค่าเช่าช่วง 3
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และมีการปรับขึน้ ค่าเช่าช่วงร้อยละ
6 ทุกๆ 3 ปี

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข
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บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษทั ดับบลิว
เอช เอ อิ น ดั ส เตรี ย ล
บิวดิง้ จากัด

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 2 กองทรัสต์ให้บริษัทดับบลิวเอช
เอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)และ/หรือ บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด ชาระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ สาหรับพืน้ ทีเ่ ช่าหลังคา
เป็ นระยะเวลา 15 ปี นั บ จากวั น ที่
กองทรัสต์เ ข้า ลงทุน หรือ จนกว่าจะมีผู้
เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน
กองทรัส ต์ ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากโอกาสในการ
ได้รบั ค่าเช่าจากการให้เช่าช่วงพื้น ที่หลังคา
ส าหรับ การประกอบกิจ การโครงการผลิต
ไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จาก บริ ษั ท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ดับบลิว
เอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด และ/หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบุคคลข้างต้น

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

- หาก บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล
บิวดิ้ง จากัด สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นทีห่ ลังคาดังกล่าวได้
โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลาที่ เ หลื อ ของ
ระยะเวลารับประกันดังกล่าว ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขการ
เช่ า และอัต ราค่ า เช่ า ที่ไ ม่ ด้อ ยกว่ า เดิม บริษัท ดับ บลิว เอชเอ

- เมื่อ มีผู้ใ ช้สิท ธิใ นการเช่ า หลัง คาตามเงื่อ นไขระยะเวลาและ
ค่ า เช่ า ข้า งต้น แล้ว หน้ า ที่ก ารช าระค่ า เช่ า หลัง คาของ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด เป็ น
อันสิน้ สุดลง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด และ/หรือ บุคคลที่เกีย่ วโยงกับบุคคล
ข้า งต้น ในอัน ที่จ ะเช่า หลัง คาดังกล่ าวได้ก่ อนบุ คคลอื่น โดยมี
ระยะเวลาการเช่าไม่น้ อยกว่า ระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลา
รับ ประกัน โดยมีอ ัต ราค่ า เช่ า ไม่ ต่ า กว่ า อัต ราค่ า เช่ า ที่ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด รับ
ช าระค่ า เช่ าหลังคาให้แก่ กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ า กับ
หรื อ ไม่ ต่ า กว่ า อั ต ราค่ า เช่ า ที่ มี ผู้ เ ช่ า รายอื่ น เสนอมาให้ แ ก่
กองทรัสต์

- กองทรัสต์จะให้สท
ิ ธิกบั

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข
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ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัท
ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล บิว ดิ้ง จ ากัด ไม่ ต้อ งช าระค่ าเช่า
สาหรับส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าที่จดั หามาได้นัน้ มี
อัตราค่าเช่าต่ ากว่าอัตราข้างต้น บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี
ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)และ/หรือ บริษทั ดับบลิวเอช
เอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด ยังมีหน้าที่ด้องชาระค่าเช่าส่วนที่
ขาด สาหรับพืน้ ทีด่ งั กล่าวจนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ กองทรัสต์ว่ า จ้า งบริษัท ดับ บลิว เอชเอ - กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดับบลิว - บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด จะ
อิน ดัส เตรีย ล รีท แมน อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด เอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งประกอบไปด้วย
เนจเม้นท์ จากัด
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ในการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน และค่าธรรมเนียมการได้มาและจาหน่ าย
ล ง ทุ น แ ล ะ จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ดังนี้
อสังหาริมทรัพย์ซ่งึ มีความรู้ความเข้าใจใน
 ค่าธรรมเนียมพืน้ ฐาน - คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อ
ทรั พ ย์ สิ น ประเภทอาคารโรงงานและ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (TAV) และ
คลังสินค้าเป็ นอย่างดี ดังนัน้ บริษัท ดับบลิว
 ค่าธรรมเนียมการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
 กรณี ท รัพ ย์สิน ของบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
จึงมีความเหมาะสมเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กองทรัส ต์ - คิด เป็ น อัต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.75 ของ
- บริษท
ั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์
เนจเม้นท์ จากัด เป็ นบริษัทย่อยของ WHAID
 กรณีทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่น - คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อย
ซึ่งเป็ นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์และ
และให้เช่าโครงการประเภทอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าสาเร็จรูปทีม่ ปี ระสบการณ์ และ
ความเชี่ ย วชาญในธุ ร กิจ ดัง กล่ า วโดยจะ

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
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1. บริษัท ดับ บลิว เอชเอ
อิน ดัส เตรีย ล ดีเ วลล
อ ป เ ม น ท์ จ า กั ด
(มหาชน)
2. บ ริ ษั ท อี ส เ ทิ ร์ น ซี
บอร์ ด อิ น ดั ส เตรี ย ล
เอสเตท (ระยอง)
จากัด
3. บริษัท ดับ บลิว เอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัส
เตรีย ลเอสเตท จ ากัด
และ

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
สามารถช่วยสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมน
เนจเม้นท์ จากัด ได้เป็ นอย่างดี

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์
ในทรัพย์สนิ หลัก และขายสังหาริมทรัพย์ จะเข้าลงทุนในโครงการอาคารโรงงานและ
ในโครงการดังต่อไปนี้
คลังสินค้าสาเร็จรูปที่มีศกั ยภาพบนทาเลที่
ใกล้แหล่งคมนาคม และมีกลุ่มลูกค้าระดับชัน้
 โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
นาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นผู้เช่า
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
ดั ง นั ้น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า โครงการดั ง กล่ า วมี
 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีส ศักยภาพที่จะสร้างรายได้และผลตอบแทน
เทิรน์ ซีบอร์ด 1
ให้แก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ รวมถึง
 นิ ค มอุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์อาจลงทุนเพิ่มเติมใน
ชลบุรี 1
อนาคต
 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทุนใน
ราคาที่สูงกว่าราคาประเมินของทรัพย์สนิ ค่าต่ าสุดที่จดั ทาโดยผู้
ประเมินอิสระ ซึง่ เป็ นมูลค่าการลงทุนทีย่ อมรับได้ เนื่องจากเป็ น
การดาเนินการที่ทาให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทุนและเป็ นผู้มี
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิ อาคารคลังสินค้า และโรงงานสาเร็จรูปที่มี
ศักยภาพ ดังนัน้ จึงถือได้ว่าโครงการดังกล่ าวมีศกั ยภาพที่จ ะ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (value-added) ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ในอนาคตได้

 อัตราค่าธรรมเนียมการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ - คิด เป็ น อัต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.50 ของมูล ค่า
ทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายไปของกองทรัสต์
- โครงสร้ า งของค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ นั น
้ เป็ น ไป
ตามปกติธุ ร กิจ ซึ่ง ค่ า ธรรมเนี ย มผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ท ัง้ อัต รา
พื้น ฐานและอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการได้ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียมประเภท
เดียวกันของผู้จดั การกองทรัสต์อ่นื ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท
เดียวกัน

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข
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4. บริษัท ดับ บลิว เอชเอ
อิ น ดั ส เตรี ย ล บิ ว ดิ้ ง
จากัด
(รวมเรีย กว่ า “เจ้ า ของ
ทรัพย์สนิ ”)

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

 เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ สระบุรี
ทัง้ นี้ เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงรับผิดชอบ
ช า ร ะ ค่ า ภ า ษี โ รง เรื อ นแ ล ะ ที่ ดิ น ที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ที่เ กิด ขึ้น
ก่ อ นวัน เริ่ม ต้ น ระยะเวลาการเช่ า และ
ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร
ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข

2561
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1. ผู้ พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
นิ ค มอุ ต สาหกรรม/
ดั บ บลิ ว เอชเอ โลจิ
สติกส์พาร์ค และ/หรือ
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ
ยู ทิลิต้ีส์ แอนด์ พาว
เวอร์ จากัด (มหาชน)

นิ ติบุคคล/บริษทั
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
การให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค และการ
ให้บริการบางประการโดยผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ ค และ/หรื อ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ผู้พ ัฒ นาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พ า ร์ ค ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค
การขอใช้ หรื อ ผ่ า นทาง หรื อ เข้ า ไปใน
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพื่อติดตัง้ หรือ
ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รัก ษาสาธารณู ป โภคต่ า งๆ
เป็ นการดาเนินการในฐานะผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค หรือผู้ให้บริการสาธารณู ปโภคนัน้ ๆ
ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัส ต์
ลงทุน

ทั ้ ง นี้ ผู้ พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค และ/หรือ บริษัท ดับ บลิว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
อาจมีการขอใช้ หรือผ่านทาง หรือเข้าไป
ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนเพื่อ ติดตัง้
หรือซ่อมแซมบารุงรักษาสาธารณู ปโภค
ต่ างๆ เพื่อประโยชน์ของโครงการนิคม
อุตสาหกรรม/ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค

ควำมจำเป็ นควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร

ผู้ พ ัฒ นาโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม/
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค และ/หรือ
บริษัท ดับ บลิว เอชเอ ยู ทิลิต้ีส์ แอนด์
พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็ น ผู้
ให้บริการสาธารณูปโภค และบริการบาง
ประการ อาทิเช่น น้ าเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการบาบัดน้ าเสีย เป็ นต้น ให้แก่
กองทรัสต์สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
จะลงทุน

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

13.2 รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริ กำรสำธำรณูปโภคในแต่ละโครงกำร

ผู้ พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม / ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ
โลจิสติกส์พาร์ค และ/หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ้สี ์ แอนด์
พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) มีการให้บริการแก่กองทรัสต์ในราคา
และเงื่อนไขที่เป็ นปกติทางการค้า และเป็ นราคาและเงื่อ นไข
เดียวกันทีใ่ ห้กบั ผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ม่ี ไิ ด้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ด้ำนรำคำและเงื่อนไข

2561

นิ ติบุคคล/บริษทั
ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ กองทรัส ต์ กู้ยืม ในจ านวนรวมวงเงิน กู้
จากัด (มหาชน)
ระยะยาว จานวนไม่เกิน 2,900,000,000
บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ในครัง้ แรกและลงทุ น เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1
และเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
กองทรัสต์ โดยเมื่อรวมกับการกูย้ มื เงิน
ของกองทรัสต์ ในปจั จุบนั กองทรัสต์ จะ
มีก ารกู้ ยืม เงิน ไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ใน
กรณีทก่ี องทรัสต์มอี นั ดับความน่าเชื่อถือ
อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่ ส า ม า ร ถ ล ง ทุ น ไ ด้
(Investment Grade))
ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร
เงื่ อ นไขในการกู้ ยืม เงิน ซึ่ ง รวมถึ ง อัต รา
ดอกเบี้ย การชาระเงินต้นและดอกเบีย้ และ
การให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม
เงิน จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทา
ให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกาหนด
เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องที่เป็ นเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis)
และค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมที่เ รีย ก
เก็บจากกองทรัสต์จะอยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรม
และเหมาะสมโดยเปรีย บเทีย บจากอัต รา
ดอกเบี้ ย /ค่ า ตอบแทนที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
กองทรัสต์ในอดีตและอัตราทีเ่ รียกเก็บกับผูก้ ู้
รายอื่น

13.3 รำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ควำมเห็นของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำทำงกำร
เงิ นด้ำนรำคำและเงื่อนไข
การกูย้ มื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในครัง้
แรกและในการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 นัน้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มโี ครงสร้างการ
บริหารเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมีต้นทุนในการลงทุนที่
ต่ าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพียงอย่างเดีย ว
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลตอบแทนของผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ดี ข้ึ น ใน
ขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ ทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชาระในการกูย้ มื เงิน
จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับทรัสตีอยู่ในเกณฑ์ทใ่ี กล้เคียงกับอัตรา
การกู้ยมื เงินของลูกค้าชัน้ ดีท่ธี นาคารพาณิชย์ในประเทศส่วน
ใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกันและ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ระหว่างเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และปจั จัยความ
เสี่ย งอื่ น ๆ) ซึ่ ง ต่ า กว่ า ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ในส่ ว นทุ น ของ
กองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ และบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการ
เงินเห็นว่าธุรกรรมทีก่ องทรัสต์ จะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
ทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้า
ปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
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14. ข้อมูลทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
14.1 สรุปรำยงำนสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
งบกำรเงินสำหรับปี

ผู้สอบบัญชี

สำนักงำน

2561

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอเอส จากัด

2560

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอเอส จากัด

2559

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอเอส จากัด

รายงานทีแ่ สดงดังต่อไปนี้เป็ นรายงานเกีย่ วกับงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
โดยมีความเห็นของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตสาหรับงบการเงินประจาปี 2561, 2560 และ 2559 สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (กองทรัสต์ฯ) แสดงฐานะ
การเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทรัสต์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 และผล
การดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

14.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงิ น
รายการทีแ่ สดงดังต่อไปนี้เป็นรายการทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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14.2.1

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)
2561

2560

2559

9,430,069,981
135,554,906

7,240,310,553
1,160,018,857

7,974,991,417
193,036,872

51,608,314

23,407,046

18,832,657

1,357,319

751,597

1,463,097

ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี

49,657,073

2,914,684

3,663,881

รายได้คา้ งรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน

19,207,676

2,914,288

9,244,838

483,071

194,042

136,372

3,433,269

3,086,715

16,537

9,691,371,609

8,433,597,782

8,201,385,671

10,291,704

7,152,305

-

166,810,101

134,731,673

149,660,670

3,282,307,418

2,293,506,651

2,286,224,232

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

26,678,578

11,899,157

17,040,873

หนี้สนิ อื่น

24,461,330

1,075,745

10,476,078

รวมหนี้ สิน

3,510,549,131

2,448,365,531

2,463,401,853

สิ นทรัพย์สทุ ธิ

6,180,822,478

5,985,232,251

5,737,983,818

6,062,435,654

6,516,969,663

5,693,600,000

118,386,824

(531,737,412)

44,383,818

6,180,822,478

5,985,232,251

5,737,983,818

8.7966

8.5182

10.0779

702,634,116

702,634,116

569,360,000

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2561 10,159 ล้านบาท และ พ.ศ. 2560 :
8,092 ล้านบาท และพ.ศ. 2559 :7,975 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน - สุทธิ

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ประกอบด้วย
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
กาไร(ขาดทุน)สะสม
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ ปลายงวด/ปี (หน่ วย)
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14.2.2

งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)
2561

2560

2559

รำยได้จำกกำรลงทุน
519,353,004

447,229,592

52,774,213

5,902,336

4,871,459

456,399

200,032,241

123,777,724

8,793,136

757,016

955,014

302,011

726,044,597

576,833,789

62,325,759

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

14,442,615

13,077,500

1,455,440

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

14,442,615

12,183,204

1,455,440

2,185,264

2,447,783

268,944

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

20,815,492

13,594,514

2,817,155

ค่าใช้จา่ ยอื่น

29,266,142

13,601,668

1,445,062

รวมค่ำใช้จ่ำย

81,152,128

54,904,669

7,442,041

644,892,469

521,929,120

54,883,718

ดอกเบีย้ จ่าย

117,977,622

96,573,980

10,499,900

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

526,914,847

425,355,140

44,383,818

704,946

1,213,630

-

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

122,504,443

(851,980,408)

-

รวมรำยกำรขำดทุนสุทธิ จำกเงิ นทุน

123,209,389

(850,766,778)

-

กำรเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จำกกำรดำเนิ นงำนสำหรับ
งวด/ปี

650,124,236

(425,411,638)

44,383,818

รายได้คา่ เช่าและบริการ
รายได้คา่ เช่าหลังคา
รายได้จากการชดเชยรายได้คา่ เช่า
รายได้ดอกเบีย้
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิ จำกเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
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14.2.3

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
และ 2559
(หน่วย : บาท)
2561

2560

2559

กำรเพิ่ มขึน้ ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จำกกำรดำเนิ นงำนในระหว่ำงงวด/ปี
526,914,847

425,355,140

44,383,818

704,946

1,213,630

-

รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

122,504,443

(851,980,408)

-

กำรเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จำกกำรดำเนิ นงำนในระหว่ำง
งวด/ปี
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์

650,124,236
-

(425,411,638)
1,092,847,751

44,383,818
5,693,600,000

(454,534,009)

(269,478,088)

-

-

(150,709,592)

-

195,590,227

247,248,433

5,737,983,818

สินทรัพย์สทุ ธิตน้ งวด/ปี

5,985,232,251

5,737,983,818

-

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลำยงวด/ปี

6,180,822,478

5,985,232,251

5,737,983,818

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
กำรเพิ่ มขึน้ ของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ในระหว่ำงงวด/ปี

14.2.4

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)
2561

กำรเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จำกกำรดำเนิ นงำนสำหรับ
งวด/ปี

2560

2559

650,124,236

(425,411,638)

44,383,818

(1,386,810,516)

390,963,882

(7,772,539,423)

362,346,565

576,018,103

7,965,576,295

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

(1,024,463,951)

966,981,985

193,036,872

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด/ปี

1,160,018,857

193,036,872

-

135,554,906

1,160,018,857

193,036,872

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด/ปี
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14.2.5

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ

มูลค่ำสิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลำยงวด/ปี (บำท)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด/ปี
(ร้อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่าง
งวด/ปี (ร้อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างงวด/ปี มลู ค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (ร้อยละ)*
มูลค่ำสิ นทรัพย์สทุ ธิ ถวั เฉลี่ยระหว่ำงงวด/ปี (บำท)

2561

2560

2559

6,180,822,478

5,985,232,251

5,737,983,818

1.33

1.02

0.13

11.91

10.72

1.09

33.86
6,096,956,919

0.02
5,382,249,574

138.99
5,737,983,818

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด/ปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคานวณโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาทีม่ อี ยู่ในระหว่างงวด/ปี
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15. ฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของกองทรัสต์
15.1 ฐำนะทำงกำรเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มสี นิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 9,691.37 ล้านบาท โดยหลักเป็ น
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม จานวน 9,430.07 ซึง่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
จานวน 9,335.84 ล้านบาท และ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวน 94.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 97.30
ของสินทรัพย์รวม และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 135.55 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.40
ของสินทรัพย์รวม ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 88.31% เนื่องจากในปี 2560 มีเงินทุนทีไ่ ด้มาจากผู้
ถือหน่วยทรัสต์สาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 จานวน 1,092.85 ล้านบาท
หนี้ สิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 กองทรัส ต์ มีห นี้ สิน รวมเป็ น จ านวนทัง้ สิ้น 3,510.55 ล้า นบาท โดยหลัก
ประกอบด้วยเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินสุทธิ 3,282.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 93.50 ของหนี้สนิ รวม
และเงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริการ จานวน 166.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ของหนี้สนิ รวม โดยเงิน
กูย้ มื เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) เพื่อใช้ในการเข้าซือ้ ทรัพย์สนิ หลักในการลงทุน โดยมีเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้นจานวน 2,325
ล้านบาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ชาระคืนเงินต้นจานวน 575 ล้านบาทภายในเดือนมกราคม
2566 และชาระคืนเงินต้นจานวน 420 ล้านบาทภายในเดือน ธันวาคม 2566 ทัง้ นี้ ดอกเบีย้ จะชาระคืนเป็ น
รายไตรมาส โดยมีอตั ราดอกเบีย้ เท่ากับ MLR ลบอัตราคงทีต่ ่อปี
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มสี นิ ทรัพย์สุทธิทงั ้ สิน้ 6,180.82 ล้านบาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนที่
กองทรัสต์เรียกชาระแล้ว 6,062.44 ล้านบาท และเป็ นกาไรสะสมจานวน 118.39 ล้านบาท

15.2 ผลกำรดำเนิ นงำน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวม
จานวน 726.04 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าและบริการจานวน 519.35 ล้านบาท
รายได้จากค่าเช่าหลังคาจานวน 5.90 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคารจานวน 0.76 ล้าน
บาท และรายได้จากเงินชดเชยจากรายได้ค่าเช่าทีไ่ ด้รบั จาก บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด บริษทั อีสเทิรน์
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด และ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด จานวน
รวม 200.03 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายรวมจานวน 81.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมโดยหลักประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการจัดการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์จานวน 14.44 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ทรัส ตี ) จ านวน 14.44 ล้ า นบาท ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ านวน 20.82 ล้ า นบาท
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจานวน 2.19 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 29.27 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเสนอหน่ วยทรัสต์ตดั จาน่ าย ค่าทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ
เป็ นต้น ดังนัน้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการ
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กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนประมาณจานวน 644.89 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินประมาณ 117.98 ล้านบาทและรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 123.21 ล้านบาท (ซึง่ ส่วน
หนึ่งเป็ นรายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 122.50 ล้านบาท) กองทรัสต์ HREIT
คงเหลือการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี ประมาณ 650.12 ล้านบาท

15.3 งบกำรเงิ นของกองทรัสต์
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15.4 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ ที่อำจมีผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิ นหรือกำรดำเนิ นงำนใน
อนำคตอย่ำงมีสำระสำคัญ
จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เม็ดเงินใกล้เคียงกับปี ก่อนเพื่อปรับปรุงหรือขยายธุรกิจตามปกติโดย
ภาคการผลิตส่วนใหญ่ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงลงทุนด้าน
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซง่ึ ใช้เม็ดเงินลงทุนไม่สงู นัก อย่างไรก็ดี พบว่ามีผผู้ ลิตขนาดใหญ่บางรายดาเนินการ
ตามแผนลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิตซึง่ ใช้เม็ดเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ ชัดเจน อาทิธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่มแี ผนลงทุนเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตขนาดใหญ่เพิม่ เติมในภาคตะวันออก ธุรกิจผลิตอาหารที่มแี ผนลงทุ น
ก่อสร้างโรงงานต่อเนื่อง รวมถึงนาระบบอัตโนมัตมิ าใช้เพื่อรองรับคาสังซื
่ อ้ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ และธุรกิจผลิต
ยานยนต์ท่ลี งทุนในแม่พมิ พ์ (Mold) เพื่อรองรับสายการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ สาหรับธุรกิจภาคการค้าลงทุน
ขยายสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนในระบบ IT เพื่อช่วยปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจภาคบริการส่วนใหญ่ ท่มี ีก ารลงทุนต่ อเนื่องและใช้เม็ดเงิน ลงทุ น
โดยรวมใกล้เคียงกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม มีบางธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างสูง ได้แก่ ธุรกิจการบินที่
ลงทุนในโครงการก่อตัง้ โรงเรียนการบินและซื้ออุปกรณ์ฝึกขับเครื่องบิน ธุรกิจโรงพยาบาลทีล่ งทุนปรับปรุง
ขยายพื้นที่ให้บริการ และธุรกิจบริการร้านอาหารที่ลงทุน สร้างคลัง สินค้าห้องเย็น ในส่วนของธุรกิจภาค
อสังหาริมทรัพย์มโี ครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่อเนื่องซึง่ ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงเช่นกัน โดยเฉพาะโครงการ Mixed
Use และโครงการสาหรับลูกค้ากลุ่มกลาง-บน ซึง่ สอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ทป่ี รับจากการทาตลาดทีอ่ ยู่อาศัยระดับกลาง-ล่างมาจับตลาดกลุ่มบน
มากขึน้
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมมีทศิ ทางทีด่ ใี นทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรายใหญ่
บางแห่งในกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผูผ้ ลิตอาหาร ธุรกิจบริการทีพ่ กั แรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะ
ยังคงใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงสาหรับแผนการลงทุนขนาดใหญ่ทต่ี ่อเนื่องจากปี ก่อน
ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เป็ นอย่างดี และเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับกับปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบจ่อการดาเนินธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ช่า ซึง่ สามารถสร้างความ
พึงพอใจต่อผูเ้ ช่าปจั จุบนั และสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผูส้ นใจลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
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16. ควำมเห็
นของทรั
เกีบ่ยกำรด
วกับกำรด
นงำนของกองทรั
สต์ในรอบปี
16. ควำมเห็
นของทรั
สตีเกีส่ยตีวกั
ำเนิ นำเนิ
งำนของกองทรั
สต์ในรอบปี
บัญชีบั
ทญ
ี่ ชีที่
ผ่ำนมำ
ผ่ำนมำ
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