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บริ ษัท ดั บบลิ วเอชเอ อิ นดั สเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํ ากั ด

ทรัั สต์์ เพื่่� อการัลงทุ นในสิ ทธิิ การัเช่่ าอสั งหารัิ มทรััพื่ย์์ เหมรัาช่
รัาย์งานปรัะจำำ าปี 2564

รายงานประจํ าปี 2564

สารจากผู้จดั การกองทรัสต์
แม้ว่ าปี 2564 จะยัง เป็ นปี ท่ีท ัว่ โลกต้อ งเผชิญ กับ
ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจทัวทั
่ ง้ โลก ทีม่ กี ารชะลอตัวลงเป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามในปี ทผ่ี ่านมาก็ถอื เป็ นอีกปี หนึ่งทีก่ องทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ( กองทรัสต์
HREIT สามารถตอกย้าความมั ่นคงของผลการดาเนินงาน ที่
สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่เข้ามาเพิม่ เติมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้
ยังคงรักษาฐานผู้เช่ารายเดิม ไว้ได้เป็ นส่ วนมาก ท าให้ในปี
2564 กองทรัสต์ HREIT ยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ได้สูง
กว่าร้อยละ 90 เนื่องด้วยความพร้อมของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
HREIT ที่มที งั ้ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factory)
และคลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Warehouse) ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ช่าในการเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อมรับกับความต้องการของ
นักลงทุ นจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงที่
ผ่านมา ซึง่ เป็ นผลจากการย้ายฐานการผลิตของผูป้ ระกอบการ
จากประเทศจีนมายังต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยประเทศไทย
ยังถือเป็ นเป้ าหมายการลงทุนที่สาคัญของผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศ ด้วยทาเลที่ตงั ้ ที่มศี กั ยภาพและความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานโดยรวม ทัง้ นี้ เนื่องด้วยสถานทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ HREIT นัน้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นทีโ่ ครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึง่ เป็ นทาเล
ที่ม ีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู ง ที่ได้ร ับ การ
สนั บ สนุ น จากทางภาครัฐ ยิ่ ง เป็ นปั จจัย สนั บ สนุ น ให้ ผ ล
ดาเนินงานกองทรัสต์ HREIT มีความแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ ในปี
2564 กองทรัส ต์ HREIT มีผ ลประกอบการที่ม ัน่ คง โดยมี
รายได้รวมเท่ากับ 764 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ
เท่ า กั บ 565 ล้ า นบาท ซึ่ ง กองทรัส ต์ HREIT สามารถให้
ผลตอบแทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยอย่ า งสม่ า เสมอ โดยได้ จ่ า ย
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT ในรู ป แบบเงิน ปั น ผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็ นเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.6952 บาท
บริษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจ
เม้นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ใคร่ขอขอบคุณ
ท่านผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ทุกท่านทีไ่ ด้มอบ
ความไว้วางใจให้กบั บริษัท ฯ ในการจัดการบริหารเงินลงทุ น
ของท่าน บริษัทฯ ยังคงให้ความสาคัญต่อนโยบายการลงทุน
เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองทรัสต์ HREIT มีการเติบโต
อย่างมั ่นคงและยังยื
่ น และยังคงมุ่งมั ่นทีจ่ ะบริหารจัดการอย่าง
เต็ม ความสามารถเพื่อ สร้างผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างสม่าเสมอ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

ผู้จดั การกองทรัสต์

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

รายงานประจํ าปี 2564
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ข้อมูลทัว
น ยบาย า รวมการ ระกอบ รกิ จ และการจัด าผล ระ ยชน์
า รวมของ าวะอตสา กรรมของ รกิ จจัด า ระ ยชน์จากอสัง าริ มทรั ย์ทีลงทน ัจจัย
ความเสียง
ัจจัยความเสียง
ข้อ ิ าททางก มาย
ข้อมูลสาคั อืน
ข้อมูล นวยทรัสต์และผู้ถือ นวยทรัสต์
ครงสร้างการจัดการ
การกากับดูแลกองทรัสต์
ความรับผิดชอบตอสังคม
การควบคม ายในและการบริ ารจัดการความเสียง
การ ้ องกันความขัดแย้งทางผล ระ ยชน์
ข้อมูลทางการเงินทีสาคั
ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์
ความเ นของทรัสตีเกียวกับการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ในรอบ ี บั ชีทีผานมา

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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สารจากผู้จดั การกองทรัสต์
สร ข้อมูลสาคั ของกองทรัสต์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิเพศษภาคตะวั
แม้สวต์่ าปี ทย
2564 จะยัง เป็ นปี ททรั
่ีท ัว่ สโลกต้
งเผชิญนกัในสิ
บ ทธิกระเบี
ต์เพื่ออการลงทุ
ารเช่ยางเศรษฐกิ
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อยอ ลักทรัจทัย์วทั
ต่อชืภาวะเศรษฐกิ
่ ง้ โลก ทีม่ กี ารชะลอตั
วลงเป็ นอย่างมาก สนั บ สนุ น จากทางภาครัฐ ยิ่ ง เป็ นปั จจัย สนั บ สนุ น ให้ ผ ล
ดั การกองทรั
บลิวเอชเอ
ยลนงานกองทรั
รีท แมนเนจเม้
ท์ จากัมีดความแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ ในปี
ดาเนิ
สต์ นHREIT
อย่ผูา้จงไรก็
ตามในปี ทสผ่ี ต์่านมาก็ถอื เป็ นอีกบริ
ปี หษนึทั ่งทีดัก่ บองทรั
สต์เพื่ออินดัสเตรี
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผู้บริ ารอสัง าริ มทรั ย์
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ( กองทรัสต์ 2564 กองทรัส ต์ HREIT มีผ ลประกอบการที่ม ัน่ คง โดยมี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ทรัสตี
HREIT สามารถตอกย้าความมั ่นคงของผลการดาเนินงาน ที่ รายได้รวมเท่ากับ 764 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ผู้สอบบั ชี
เท่ า กั บ 565 ล้ า นบาท ซึ่ ง กองทรัส ต์ HREIT สามารถให้
สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่เข้ามาเพิม่ เติมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้
21 พฤศจิกายน 2559
วันจัดตังกองทรัสต์
ผลตอบแทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยอย่ า งสม่ า เสมอ โดยได้ จ่ า ย
ยังคงรักษาฐานผู้เช่ารายเดิม ไว้ได้เป็ นส่ วนมาก ท าให้ในปี
ิ ด วัตนอบแทนให้
Market
Cap
ล้
า
นบาท
ราคา
ทาการสดท้
บาทสต์ของกองทรั
7,603.21
9.05 สต์
ผลประโยชน์
กับาผูยของ
้ถือหน่ วี ยทรั
2564 กองทรัสต์ HREIT ยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ได้สูง
จานวน นวย
PAR ตอ นวย
840,134,116
8.8572นเงิ น
HREIT ในรู ป แบบเงิน ปั น ผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็
กว่าร้อยละ 90 เนื่องด้วยความพร้อมของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
มูลคาทรั ย์สินสท ิ NAV ล้านบาท 7,792.09
NAV ตอ นวย
9.2748
HREIT ที่มที งั ้ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factory) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.6952 บาท
ทนจดทะเบียน ล้านบาท
Price/NAV
7,441.24
0.87 เท่า
และคลังสินค้าสาเร็ิ จรูปให้เช่า (Ready Built Warehouse) ที่
ษทั ดับบลิ
อิ นาดัสนัเตรี
ท แมนเนจ
21 พ.ย. 2559
ปี
วันที ด้รบั อนมัตใ ้จดั ตังกองทรัสต์
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ขอขอบคุ
ธุรกิจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อมรับกับความต้องการของ
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วยทรัสต์ของกองทรั
นักลงทุ นจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงที่
ความไว้วางใจให้กบั บริษัท ฯ ในการจัดการบริหารเงินลงทุ น
า รวมทรั ย์สิน ลักทีลงทนของกองทรัสต์
ผ่านมา ซึง่ เป็ นผลจากการย้ายฐานการผลิตของผูป้ ระกอบการ
ของท่าน โครงสร้
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สต์
จากประเทศจีนมายังต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยประเทศไทย
เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กองทรัสต์ HREIT มีการเติบโต
สินทรัพย์รวม
11,771.42 ล้านบาท
ยังถือเป็ นเป้ าหมายการลงทุนที่สาคัญของผู้ประกอบการจาก
อย่
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า
ต่างประเทศ ด้วยทาเลที่ตสิทงั ้ ทีธิก่มารเช่
ศี กั ยภาพและความพร้
อมของ
เต็ม ความสามารถเพื
่ อ สร้7,792.09
างผลประโยชน์
ส่วนทุน
ล้านบาทตอบแทนแก่ ผู้ถือ
โครงสร้างพื้นฐานโดยรวม ทัง้ นี้ เนื่องด้วยสถานทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
หน่วกยทรั
สต์อย่างสม่าเสมอ767.53 ล้านบาท
าไรสะสม
ของกองทรัสต์ HREIT นัน้ ส่100%
วนใหญ่อยู่ในพื้นทีโ่ ครงการพัฒนา
สัดส่วนการกูย้ มื
31.86%
Credit Ratingขอแสดงความนั
BBB+ บถือ
คลังสินค้า
สาเร็จรูป
29%

บริษทั สัดัดบสวนการลงทนแยกตามรอบการลงทน
บลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

โรงงาน
สาเร็จรูป
71%

เพิม่ เติมครัง้ ที่ 2
4%

ผู้จม่ ดเติ
ั การกองทรั
เพิ
มครัง้ ที่ 3 สต์
13%

เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1
14%
10%

ลงทุนครัง้ แรก
69%

ESIE

15%

WHA ESIE1

15%

WHA CIE1
WHA SIL

4%

WHA LP1

10%

40%
6%

WHA LP2
WHA LP4

ระเ ททรั ย์สิน
รงงานสาเรจรู
คลังสิ นค้าสาเรจรู
รวม

จานวน ยูนิต
121
25
146

ืนที ตรม.
270,210
110,422
380,632
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ราคา ระเมิ นทรั ย์สิน
ทรั ย์สินทีเข้าลงทน

ราคา ระเมิ นตามวิ ีราย ด้ ล้านบาท

ผู้ ระเมิน

H1 (การลงทุนครัง้ แรก) /1

7,747.53

บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชัน่ จากัด

H2 (ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1) /1

1,692.78

บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด

H3 (ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2) /1

481.89

บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชัน่ จากัด

H4 (ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3) /1

1,465.02

บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด

หมายเหตุ

/

มูลค่าประเมินรอบสอบทานล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
QR Code สาหรับ Download รายงานประเมิน

ผู้ถือ นวยทรัสต์รายใ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 รายแรก (ข้อมูล

วันที 30 นั วาคม 2564)

ผู้ถือ ้นรายใ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาคเนย์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริงพร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อิน ราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เ ล็กซิเบิล้
บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
กองทุนเปิ ดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อิน ราสตรัคเจอร์ เ ล็กซิเบิล้
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
นางสาวนุชรา วยากรณ์วจิ ติ ร
นายวิชา สกุลดีเลิศ
รวม ู้ อื หน่วย 10 รายแรก
ู้ อื หน่วยรายย่อยอื่น
รวม (Total)

จานวน ้น ้น
126,020,609
42,811,759
38,330,978

้น
15.00
5.10
4.56

24,900,000

2.97
2.96

16,036,000
14,813,300
13,672,897
13,108,300
10,433,179
325,047,022
515,087,094
840,134,116

1.91
1.76
1.63
1.56
1.24
38.69
61.31
100.00

24,920,000

หมายเหตุ ู้ อื หน่วยทรัสต์ต่างชาติสามาร อื หน่วยทรัสต์ได้ไม่เกิน 100% ของจานวนหน่วยทรัสต์จดทะเบียนชาระแล้ว โดย ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2564 มี ู้ อื หน่วยทรัสต์ต่างชาติ 1.38%
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รา เอ ของคสั
สัดส่วนผูเ้ ช่าแยกตามธุรกิจ

าททาสั

(คานวณจากพืน้ ทีเ่ ช่า)
บรรจุ ณ
ั ์
อิเล็กทรอนิกส์
4.3%
8.1%
อื่น
8.5%
โลจิสติกส์
19.9%

าเ า
สัดส่วนผูเ้ ช่าแยกตามสัญชาติ
(คานวณจากพืน้ ทีเ่ ช่า)
เอเชีย
อมเริกนั 6.3%
7.5%
ออสเตรเลีย
10.3%

ยานยนต์
30.0%

ป่ี ่ ุน
18.7%

อุปโ ค
บริโ ค
29.2%

สัดส่วนของผูเ้ ช่าทีจ่ ะหมดสัญญา

ยุโรป
22.3%

สัดส่วนรายได้จากผูเ้ ช่าหลัก

รายแรก
เู้ ช่าราย
ให ่
34%

54.3%
23.4%

2565

จีน
%

12.7%

9.6%

2567

2568

2566

เู้ ช่ารายอื่น
66%

หมายเหตุ : อัตราการต่อสัญญาเช่าเฉลีย่ อยู่ที ่ 75%

นโ า การ า
ตอ ทน :

ร โ น์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกาไร
สุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบบัญชี

การ าเนิ นงาน
สา รั
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

/1

เงิ น ัน

ตอ น ทรัสต์ ( าทตอ น )
เงิ น ทุน

ร
0.8139
0.7620
0.7948
0.6863
0.6952

สร ข้อมูลสาคั การกู้ยืม

กองทรัสต์ได้มกี ารกูย้ มื เงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยเงินกู้ยมื ของ
กองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่งเป็ นวันสิ้นรอบปี บั ชี มีจานวนทัง้ สิน้ 3,750 ล้านบาท กองทรัสต์มสี ดั ส่วนเงินกูย้ มื คิด
เป็ นประมาณร้อยละ 31.86 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ โดยอัตราส่วนหนี้สนิ ดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามเกณ ท์ ่ี
เกีย่ วข้องซ่งระบุไว้ว่ากองทรัสต์สามาร กูย้ มื เงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อยละ
60ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์สาหรับกองทรัสต์ท่มี อี นั ดับความน่าเชื่อ อื อยู่ในอันดับทีส่ ามาร ลงทุนได้ (Investment
Grade) ซ่งกองทรัสต์ HREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อ อื อยู่ในอันดับทีส่ ามาร ลงทุนได้ (Investment Grade) ในระดับ
BBB+ (Stable outlook) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

1 รอบการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ที่ 21 พ ย

2559 งวันที่ 31 ธ ค 2560
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ผลการดาเนิ นงานกองทรัสต์
อัตราการเชา
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

94.5%

100.0%
91.1%

90.7%

90.0%

84.4%

48,127

80.8%

80.0%

71,047
68.4%

261,458

261,458

261,458

2559

2560

2561

332,505

332,505

380,632

70.0%
60.0%
50.0%

พืน้ ทีป่ ล่อยเช่าเดิม (ตร.ม.)

ราย ด้ คาใช้จายและกา รจากการลงทนสท ิ

726

2562

2563

ลงทุนเพิม่ เติม (ตร.ม.)

2564
อัตราการเช่า

นวย :ล้านบาท

768
686

764

577
565

527

544

55

81

87

101

94

2560

2561

2562

2563

2564

467

425

รายได้รวม
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รายได้ค่าเช่าและบริการ

ค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

า รวมผลการดาเนิ นงาน
ตัวเลขทางการเงิ นทีสาคั (ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ค่าเช่าหลังคา
รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้
ราย ด้จากการลงทนสท ิ กอน กั ต้นทนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน
กา รจากการลงทนสท ิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเ ิ มขนในทรั ย์สินสท ิ จากการดาเนิ นงาน
จานวน นวยทรัสต์ทีจา นายแล้วทัง มด นวย
อัตรากา รตอ นวย EPU)/2
ผล ระ ยชน์ตอบแทนตอ นวย (DPU)
สวนของลดทนตอ นวย
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัด าเงิน
กระแสเงินสดสท ิ
สิ นทรั ย์สท ิ (NAV)
สิ นทรั ย์สท ิ ตอ นวย (NAV Per unit บาท
Price/NAV เทา
นี สิ น/สิ นทรั ย์รวม (เทา
ราคา ิ ด วันทาการสดท้ายของ ี
Market Cap (ล้านบาท
/1
/2

ี 2562
640.83
5.90
120.28
0.93
681.09
137.08
544.00
212.36
756.36
702,634,116
1.0765
0.7948
704.07
(676.81)
27.26
6,384.14
9.0860
0.97
0.36
8.80
6,183.18

ี 2563
673.65
5.90
6.41
0.53
585.03
117.71
467.32
141.75
609.07
840,134,116/1
0.7250
0.6863
(547.92)
745.44
197.52
7,409.81
8.8197
0.87
0.36
7.65
6,427.03

ี 2564
741.79
5.90
16.21
0.40
670.13
104.71
565.42
327.16
892.58
840,134,116
1.0624
0.6952
576.47
(597.16)
(20.69)
7,792.09
9.2748
0.87
0.34
9.05
7,603.21

หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมจากการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 จานวน 137,500,000 หน่วย ในเดือนธันวาคม 2564
กาไรมาจากการเพิม่ ข้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานของแต่ละปี

การวิ เคราะ ์และคาอ ิ บายของผู้จดั การกองทรัสต์ถงการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกองทรัสต์
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กองทรัส ต์ม ีร ายได้ร วมจ านวน
764.30 ล้านบาท เพิม่ ข้น 77.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.33
จากปี ก่อน โดยหลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิม่ ข้น
68.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.12 ซ่งเป็ น ลมาจากการอัตรา
การเช่าของทรัพย์สนิ เดิมที่เพิม่ ข้น รวม งพื้นทีเ่ ช่าทีเ่ พิ่มเติม
ข้นจากการลงทุ น ในทรัพ ย์สิน เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 3 เมื่อ วันที่ 14
ธันวาคม 2563 ที่ ่านมา
กองทรัสต์ม ีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 198.88 ล้านบาท
ลดลง 20.29 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 9.26 จากปี ก่ อ น อั น
เนื่องมาจาก ในปี ก่อน ทางกองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้
ที่ 3 และค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กี่ ย วกับ การรีไ แนนซ์ เ งิน กู้ ยืม จาก
ส าบันการเงิน ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปี 2564
กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทรัสต์
เพิม่ ข้นตามการเพิม่ ข้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ อย่างไร
ก็ตาม ในส่วนของต้นทุนทางการเงินลดลงจานวน 13.00 ล้าน
บาท หรื อ ร้ อ ยละ 11.05 จากปี ก่ อ น เป็ น ลมาจากการรี
ไ แนนซ์เงินกูย้ มื จากส าบันการเงิน
กองทรัสต์ HREIT มีกาไรจากการลงทุนสุทธิก่อนรวม
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน 565.42 ล้านบาท
เพิม่ ข้น 98.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.99 จากปี ก่อน ายหลัง
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จากรวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน 327.16 ล้าน
บาท (ซ่งส่วนหน่งเป็ นรายการกาไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจานวน 326.72 ล้านบาท)
กองทรัสต์ HREIT คงเหลือการเพิม่ ข้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงานในระหว่างปี จานวน 892.58 ล้านบาท เพิม่ ข้น
283.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.55 จากปี ก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มสี นิ ทรัพย์รวม
ทัง้ สิ้น 11,771.42 ล้านบาท มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิ้น 3,979.33 ล้าน
บาท โดยมี สิ น ทรัพ ย์ สุ ท ธิ ท ัง้ สิ้ น 7,792.09 ล้ า นบาท โดย
ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จาก ู้ ือ หน่ วยทรัสต์ 7,024.56 ล้าน
บาท และกาไรสะสม ณ ปลายงวด 767.53 ล้านบาท ทัง้ นี้คดิ
เป็ นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2748 บาท

ประเ ทรายงานของ สู้ อบบั ชีประจาปี 2564
✓

ไม่มเี งื่อนไข

ตารางคา รรมเนี ยมทีเรียกเกบจากกองทรัสต์
คา รรมเนี ยมและคาใช้จายของ ี 2564

% ของกา รสท ิ

1

ค่าธรรมเนียม จู้ ดั การกองทรัสต์

18,125,677

3.21%

2

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

18,125,677

3.21%

3

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1,994,966

0.35%

4
5
6

ค่าธรรมเนียม บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย

21,778,742
17,279,460
12,035,606

3.85%
3.06%
2.13%

7

ค่าทีป่ รกษาและ เู้ ชีย่ วชา

1,125,428

0.20%

8

ค่าใช้จ่ายอื่น

3,708,834

0.66%

94,174,390

16.66%

รวม

ความเสียงทีสาคั ของการลงทนใน นวยทรัสต์
1.ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับกองทรัสต์หรือการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ เป็ นความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจส่ง ลให้กองทรัสต์ไม่
สามาร จัดหาประโยชน์ตามทีค่ าดหวังไว้ได้ เช่น ความเสีย่ งจาก
การจัดหาเงินค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุ ความเสีย่ ง
จากความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ท่อี าจเกิดข้น ความเสี่ยงจาก
การที่ค่สู ั าไม่ป บิ ตั ิตามสั าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ
การบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องกองทรัส ต์ ความเสี่ย งที่อ าจ
เกิดข้นอันเป็ น ลจากการที่กองทรัสต์กู้ยมื เงิน ความเสี่ยงจาก
การที่ ก องทรัส ต์ อ าจไม่ ส ามาร หา ู้ เ ช่ า ได้ ายหลัง สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ค่าเช่าตามสั าตกลงกระทาการ
ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเช่า ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าที่ต่ า
กว่าตามสั าตกลงกระทาการ
2. ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนเป็ น
ความเสี่ยงที่อาจเกิด ข้นต่อ ทรัพย์สินที่ก องเข้า ลงทุน และอาจ
ส่ง ล ง ลการดาเนินงานที่คาดหวังไว้ เช่น ความเสีย่ งจากการ
6
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แข่งขันทีส่ งู ข้น ซ่งอาจส่ง ลกระทบต่อการจัดหา เู้ ช่าพืน้ ที่ อัตรา
การเช่า และอัตราค่าเช่า ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ซง่ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุ าตให้ใช้ท่ดี ินและประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหา เู้ ช่าเมื่อใกล้
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์
3.ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็ น
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด ข้ น จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ทาให้ ลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง
เช่น กองทรัสต์อาจได้รบั ลกระทบในทางลบจากการขาดส าพ
คล่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ความเสีย่ งทางการเมือง
การเปลี่ย นแปลงในก หมายที่เ กี่ย วข้อ ง ความเสี่ย งจาก ัย
ธรรมชาติ อุทก ยั และการก่อวินาศ ยั

ข้อ เ องต้น
ผู้จดั การกองทรัสต์

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

ทีอยู

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชัน้ 22 หมู่ 13 นนเทพรัตน (บางนาตราด) กม 7 ตาบลบางแก้ว อาเ อบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ทร ั ท์

0-2719-9557

ทรัสตี

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ทีอยู

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 นนรัชดา เิ ษก แขวงจตุจกั ร กรุงเทพ
10900

ทร ั ท์

0-2949-1500
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1.

ข้อมูลทัว
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
จู้ ดั การกองทรัสต์
ทรัสตี
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
อายุของกองทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประเ ทของหน่วยทรัสต์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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
7,441,235,892.24 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ประเ ทไม่รบั ซื้อคืนหน่วยทรัสต์จาก ู้ อื หน่วยทรัสต์

ลู้ งทุนสามาร ศกษาข้อมูลของกองทรัสต์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-REIT1) ทีแ่ สดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือ www.hemarajreit.com
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2.

น ยบาย า รวมการ ระกอบ รกิ จ และการจัด าผล ระ ยชน์
2.1 วัตถ ระสงค์ของกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) ได้จดั ตัง้ ข้นตามพระราชบั ตั ิ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ ศ 2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัดเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษทั ”)
เป็ น จู้ ดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์จ ัด ตัง้ ข้น ตามพระราชบั ัติท รัสต์ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กรรมในตลาดทุ น ตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยมีวตั ุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเ ท
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชน โดย จู้ ดั การกองทรัสต์ใน านะ กู้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ย่นื คาขอให้รบั หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มคี าสั ่งรับหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ายใต้ช่ือ 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 หลักประเ ทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(รวม งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ประเ ททรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุน ได้แก่
2.1.1 อาคารคลังสิ นค้า นู ย์กระจายสิ นค้า รืออาคาร รงงาน แบบสาเรจรู (Ready-Built ที
อยูในเขต ืนที ดังตอ นี
1) นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมซ่งจัดตัง้ ข้น เข้า
ลงทุ น และ หรือ พั 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 ั นาโดย WHAID ที่อยู่ติดกับพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ ในกรณีท่ไี ม่ติดกับ
พืน้ ทีป่ ระกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ ทีใ่ กล้เคียงหรืออยู่โดยรอบพืน้ ทีป่ ระกอบอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับหรือสนับสนุ นธุร กิจหรือการขยายตัวของธุรกิจ อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ายในพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม
ของ WHAID
3) พื้นที่นอกเหนือจาก 1) และ 2) ที่ WHAID มีกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองแต่เพียง ู้เดียว
หรือเป็ นกรรมสิทธิรวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่าง WHAID กับบริษทั ย่อยของ WHAID
ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และยังคง อื กรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา โดยพื้นที่ดงั กล่าวสามาร ประกอบการอุตสาหกรรมได้ตามก หมาย งั เมือง
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ทัง้ นี้ พืน้ ทีด่ งั กล่าวต้องเป็ นพืน้ ทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารที่เปิ ดเ ยต่อทรัสตีและ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ของหน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรีเมีย่ ม โกรท และ HREIT แล้วเท่านัน้
2.1.2

ืนที ลังคา รือสวนใดสวน นงของอาคารตามข้อ 2.1.1 ดังกลาว และ

2.1.3 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 นาและให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพ ย์ เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ข้อ (2.1.1) และ (2.1.2) ดังกล่าว และทรัพย์สนิ อื่นใดที่
อาจส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ท่เี กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ข้อ (2.1.1) และ
(2.1.2) ดังกล่าว

2.2 การเ ลียนแ ลงและ ั นาการทีสาคั
ี 2559
• วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
HREIT ได้จดั ตัง้ ข้นตามพระราชบั ตั ทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ ศ 2550
• วัน ที่ 23 พฤศจิก ายน 2559 HREIT ได้เ ข้า ลงทุ นทรัพย์สิน ครัง้ แรกด้ว ยขนาดพื้นที่เช่า
อาคารรวม 261,458 ตร ม ในจังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดระยอง
• วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 หลักทรัพย์ “HREIT” เริม่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในหมวด
กองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละกองทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ กลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ี 2560
• วัน ที่ 8 พฤษ าคม 2560 คณะกรรมการของ ู้จดั การกองทรัสต์ ได้มีม ติ ร ับ ทราบการ
ลาออกของ นายเ ่าพิทยา สมุทรกลิน กรรมการ จู้ ดั การอาวุโส
ี 2561
• วันที่ 4 มกราคม 2561 HREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ทีห่ น่ง ด้วยขนาดพืน้ ที่
เช่าอาคารรวม 55,131 ตร ม ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
• วันที่ 19 กุม าพันธ์ 2561 คณะกรรมการของ ู้จดั การกองทรัสต์ ได้มีมติรบั ทราบการ
ลาออกของนางสาวกา จนา เอื้อโอบอ้อม กรรมการ จู้ ัดการ และได้แต่งตัง้ นายเ รี อิชย
พฤกษ์ เพื่อทาหน้าทีก่ รรมการ จู้ ดั การ ซ่งจะมี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
• วันที่ 9 ตุลาคม 2561 TRIS ได้จดั อันดับเครดิตองค์กรของ HREIT ที่ระดับ “BBB+” และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
• วันที่ 24 ธันวาคม 2561 HREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิม่ เติมครัง้ ที่สอง ด้วยขนาด
พืน้ ทีเ่ ช่าอาคารรวม 15,916 ตร ม ในจังหวัดสระบุรี
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ี 2562
• วันที่ 14 สิงหาคม 2562 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ HREIT ทีร่ ะดับ “BBB+” และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
• วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการของ จู้ ดั การกองทรัสต์ ได้มมี ติรบั ทราบการลาออก
ของ นายเ รี อิชยพฤกษ์ กรรมการ ู้จดั การ โดยการลาออกมี ลในวันที่ 11 กันยายน
2562
• วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกรรมการของ จู้ ดั การกองทรัสต์ ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางสาว
จารุชา สติมานนท์ เป็ นรักษาการกรรมการ ู้จดั การ แทนนายเ รี อิชยพฤกษ์ โดยมี ล
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
ี 2563
• วันที่ 14 สิงหาคม 2563 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ HREIT ทีร่ ะดับ “BBB+” และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
• วันที่ 14 ธันวาคม 2563 HREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 ด้วยขนาดพืน้ ที่
เช่าอาคารรวม 48,127 ตร ม ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
ี 2564
• วันที่ 30 สิงหาคม 2564 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ HREIT ทีร่ ะดับ “BBB+” และ
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
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2.3 ครงสร้างการบริ ารจัดการกองทรัสต์
2.3.1 แผน า แสดง ครงสร้างของกองทรัสต์
ผู้ถือ นวย
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) และ หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน > ร้อยละ 15

ลประโยชน์ตอบแทน

ทรัสตี

ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนประกอบด้วยสิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าใน
ค่าธรรมเนียม

ผู้จดั การกองทรัสต์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริหารกองทรัสต์ /

ค่าธรรมเนียม

แต่งตัง้

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)

ผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน)

บริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

/ การ รหาร ั การกอ ทรัสต อยู่ าย ต อกาห
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ลงทุน

ทรัสต์เ ือการลงทนในสิ ท ิ การเชาอสัง าริ มทรั ย์เ มราช

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด

นักลงทุนอื่น

สัญญาก่อตั ทรัสต

ืนทีเชารวม

380,632

ตารางเมตร

อาคาร รงงาน

270,210 ตารางเมตร

อาคารคลังสิ นค้า

110,422 ตารางเมตร

2.3.2 ความสัม นั ก์ บั กลม รกิ จของผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์ รือของผู้ถือ นวยรายใ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เป็ น ู้ อื หน่วยทรัสต์รายให ่ โดย อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ ร้อยละ 15
แม้ว่าบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์ทงั ้ ใน
านะ ู้ อื หน่วยรายให ่และ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีบริษทั ในเครือคือ บริษทั ดับบลิวเอช
เอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด ซ่งเป็ น จู้ ดั การกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มี
กลไกและมาตรการในการคัดเลือก ูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9 การกากับ
ดูแลกองทรัสต์ โดยคานง งการรักษาประโยชน์สงู สุดให้กบั ู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคั
2.3.3 การบริ ารจัดการกองทรัสต์ ายใต้ข้อกา นดในสั

ากอตังทรัสต์

บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัส เตรีย ล รีท แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด ใน านะ ู้จ ัด การกองทรัส ต์
ดาเนินการบริหารจัดการกองทรัสต์ ายใต้ขอ้ กาหนดในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ ซ่ง ู้ ือหน่ วยทรัสต์
สามาร ขอดูสาเนาสั าก่อตัง้ ทรัสต์ได้ท่ี จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทาการของ
จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี

2.4 รายละเอียดทรั ย์สิน
2.4.1 ข้อมูลทัว
กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสั าเช่าทรัพย์สนิ
อีก 30 ปี ใน Ready Built Factory (อาคารโรงงาน) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้า)
ปี 2559 กองทรัสต์ได้เริม่ จัดตัง้ ข้นและเข้าลงทุนทรัพย์สนิ ครัง้ แรกใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ด้วยขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าอาคารรวม 261,458 ตร ม ในจังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดระยอง
ปี 2561 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม 2 ครัง้ รายละเอียด ดังนี้
1) วันที่ 4 มกราคม 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 จานวน 21 ยูนิต
ด้วยขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าอาคารและคลังสินค้ารวม 55,131 ตร ม ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดสระบุรี
2) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 จานวน 9 ยูนิต
ด้วยขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าอาคารรวม 15,916 ตร ม ในจังหวัดสระบุรี
ปี 2563 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 เพื่อเพิม่ ประโยชน์ให้กบั กองทรัสต์ โดยมี
โอกาสจะทาให้รายได้ค่าเช่าและ ลประกอบการของกองทรัสต์มคี วามมั ่นคงข้น อีกทัง้ เป็ นการเพิม่
ความหลากหลายของ ู้เช่า อันเป็ นการลดการพ่งพารายได้จาก ู้เช่ารายเดิม โดยเข้าลงทุนการ
ลงทุนในรูปแบบการเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในอาคาร ในวันที่ 14
ธัน วาคม 2563 จ านวน 15 ยู นิ ต โดยมีข นาดพื้น ที่เ ช่ า อาคารโรงงานและคลัง สิน ค้า รวมทัง้ สิ้น
380,632 ตารางเมตร ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระบุรี
13
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ รวมทัง้ สิน้ 146 ยูนิต โดยมีขนาดพืน้ ที่
เช่าอาคารและคลังสินค้ารวมทัง้ สิน้ 380,632 ตารางเมตร ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระบุรี
แผนทีแสดงทีตังของทรั ย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทน
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2.4.2 ลักษ ะทรั ย์สินทีลงทน
1) อาคาร รงงานใ ้เชาแบบ Detached Building
มีลกั ษณะเป็ นอาคารชัน้ เดียวพร้อมชัน้ ลอยเพื่อใช้เป็ นสานักงาน หลังคาทาจากแ ่นโลหะที่
มี นวนกันความร้อนและสันหลังคาระบายอากาศ ซ่งก่อสร้างในบริเวณพืน้ ทีท่ ม่ี รี วั ้ กัน้ เป็ น
สัดส่วน พร้อมด้วยป้ อมยาม พื้นที่จอดร และพื้นที่สาหรับขน ่ายสินค้า ทัง้ นี้ อาคาร
โรงงานให้เ ช่ าที่ก องทรัสต์จะลงทุน ครัง้ แรกจะเป็ นอาคารโรงงานที่พ ั นาข้นตามแบบ
มาตร านแต่สามาร ดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของ เู้ ช่าแต่ละรายได้ อีกทัง้ ใน
บางพืน้ ทีย่ งั มีพน้ื ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติมที่ เู้ ช่าสามาร ต่อขยายได้ในอนาคตโดยไม่ตอ้ งปรับ
โครงสร้างของอาคารเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจ ขนาดของอาคารโรงงานให้เช่า
ส่วนให ่มขี นาดประมาณ 2,500 – 6,000 ตร ม โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 32 – 60
เมตร และมีความยาวตัง้ แต่ 70 – 124 เมตร สาหรับพืน้ อาคารสามาร รับน้าหนักได้ 3 5 –
5 0 ตัน ต่อตร ม
รูป าพตัวอย่างลักษณะ ายนอกของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Detached Building

รูป าพตัวอย่างลักษณะ ายในของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Detached Building
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2) อาคาร รงงานใ ้เชาแบบ Attached Building
อาคารโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building เป็ นกลุ่มอาคารโรงงานแบบแ ว หลังคาทา
จากแ ่นโลหะที่มี นวนกันความร้อนและสันหลังคาระบายอากาศ ซ่งเป็ นอาคารชัน้ เดียว
พร้อมชัน้ ลอยทีใ่ ช้กาแพงร่วมกับ เู้ ช่ารายอื่น อาคารโรงงานให้เช่าส่วนให ่มขี นาดประมาณ
500 – 2,500 ตร ม โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 12 – 48 เมตร และมีความยาวตัง้ แต่
24 – 72 เมตร พืน้ อาคารสามาร รับน้าหนักได้ 3 5 – 5 0 ตันต่อ ตร ม ตัวอาคารมีประตูชตั
เตอร์สูง ซ่งเหมาะกับการเข้า – ออกของร บรรทุก ชัน้ ลอยสามาร นามาใช้เป็ นสานักงาน
ได้พร้อมสาธารณูปโ ค ได้แก่ ไ ้ า น้ าประปา ที่ ู้เช่าสามาร เช่าและเริม่ ดาเนินการได้
ทันที
รูป าพตัวอย่างลักษณะ ายนอกของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building

รูป าพตัวอย่างลักษณะ ายในของอาคารโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building
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3) อาคารคลังสิ นค้าใ ้เชา
คลัง สิ น 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 าคั เหมาะแก่การเป็ นศูนย์กระจายสินค้าที่ดี อาคารคลังสินค้าสามาร
รองรับการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารคานง งระยะห่างของช่วงเสา
โดยอาคารมีความกว้างประมาณ 32 – 34 เมตร และมีความยาวตัง้ แต่ 96 – 118 เมตร พืน้
อาคารมีความทนทานต่อการใช้งาน สามาร รับน้ าหนักได้ 5.0 ตันต่อตร ม และเพดานสูง
ง 9 เมตร ซ่งเหมาะกับการเข้า – ออก ขน ่ายสินค้าจากร บรรทุก ซ่งอาคารคลังสินค้า
ูกออกแบบให้มปี ระตูสาหรับขน ่ายสินค้า และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืน้ ให้มคี วามลาด
ชันทีเ่ หมาะสมกับความสูงของร ขนสินค้า
รูป าพตัวอย่างลักษณะ ายนอกของอาคารคลังสินค้า

รูป าพตัวอย่างลักษณะ ายในของอาคารคลังสินค้า
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หมายเหตุ

/1

อมูล

รงงาน
คลังสิ นค้า
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุส ั าเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี
ทีด่ นิ
เนื้อทีร่ วมประมาณ 276 ไร่ 3 งาน 40.22 ตร วา
ทีด่ นิ
เนื้อทีร่ วมประมาณ 75ไร่ 3 งาน 53 77 ตร วา
สิง่ ปลูกสร้าง
121 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารรวม 270,210 ตร ม
สิง่ ปลูกสร้าง
25 ยูนิต พื้นทีอ่ าคารรวม 110,422 ตร ม
นิคมอุตสาหกรรม
จานวน 38 ยูนิต (150,828 ตร ม ) แบ่งเป็ นโรงงาน
ดับบลิวเอชเอ
จานวน 2 ยูนิต (16,820 ตร ม )
ดับบลิวเอชเอ
Detached Building จานวน 28 ยูนิต (133,404 ตร ม )
โลจิสติกส์พาร์ค 1
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
Attached Building จานวน 10 ยูนิต (17,424 ตร ม )
(WHA LP )
(WHA ESIE )
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 68,419 ตร ม
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 9,936 ตร ม
นิคมอุตสาหกรรม
จานวน 41 ยูนิต (57,752 ตร ม ) แบ่งเป็ นโรงงาน
ดับบลิวเอชเอ
จานวน 12 ยูนติ (56,120 ตร ม )
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
Detached Building จานวน 4 ยูนิต (20,694 ตร ม )
โลจิสติกส์พาร์ค 2
Attached Building จานวน 37 ยูนิต (37,058 ตร ม )
(ระยอง) (ESIE)
(WHA LP 2)
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 30,082 ตร ม
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 28,440 ตร ม
นิคมอุตสาหกรรม
จานวน 24 ยูนิต (23,916 ตร ม)
ดับบลิวเอชเอ
จานวน 11 ยูนิต (37,482 ตร ม )
ดับบลิวเอชเอชลบุรี 1 Detached Building จานวน 1 ยูนิต (3,360 ตร ม )
โลจิสติกส์พาร์ค 4
Attached Building 23 ยูนิต (20,556 ตร ม )
(WHA CIE )
(WHA LP )
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 9,072 ตร ม
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 18,838 ตร ม
เขตประกอบการ
จานวน 18 ยูนิต (37,714 ตร ม ) แบ่งเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมดับบลิว
Detached Building จานวน 3 ยูนิต (11,200 ตร ม )
Attached Building จานวน 15 ยูนิต (26,514 ตร ม )
เอชเอ สระบุรี
(WHA SIL)
พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าใช้งานได้ประมาณ 14,861 ตร ม
9.12
7 99
8 93

ั ที ่ 31 ั า ม 2564

อายุอาคารเ ลีย่ 1(ปี )

ระเ ททรั ย์สิน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซ่ ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
( าพรวม)
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซ่ ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(แยกตามโครงการ นิ ค ม
อุตสาหกรรม)

1) แยกตาม ระเ ททรั ย์สิน

2.4.3 รายละเอียดทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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37,482
110,422

22-2-65.25

75-3-53.77

352-2-93.99

รวม

146

25

11

12

2

121

18

24

41

38

จานวน
ยูนิต

ืนที ลังคา

179,648

57,214

18,838

28,440

9,936

122,434

14,861

9,072

30,082

68,419

ตารางเมตร

11,387,220,000

2,540,780,000

959,350,000

1,447,860,000

433,570,000

8,546,440,000

1,113,490,000

744,260,000

1,801,620,000

4,887,070,000

(บาท)

มูลคายติ รรม/1

/2 มูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประเมินโดยวิธพี จิ ารณารายได้ (Income Approach) ปรับปรุงตามมาตร านการบั ชี บับที่ 17 เรื่องสั

าเช่า

วันที 31 นั วาคม 2564

11,429,731,909

2,793,053,951

922,480,840

1,444,792,293

425,780,818

8,636,667,958

1,097,562,840

752,100,213

1,819,943,072

4,967,071,833

มูลคาทีลงทน

มูลคาสิ นทรั ย์สท ิ (NAV)

23 พ.ย 2559,
14 ธ ค 2563
23 พ.ย 2559, 4 ม ค
2561, 14 ธ ค 2563

23 พ.ย 2559

23 พ.ย 2559,
4 ม ค 2561
23 พ.ย 2559, 4 ม ค
2561, 14 ธ ค 2563
4 ม ค 2561, 24 ธ ค
2561, 14 ธ ค 2563

23 พ.ย 2559, 4 ม ค
2561, 14 ธ ค 2563

วันทีลงทน

หมายเหตุ 1 มูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประเมินโดยวิธพี จิ ารณารายได้ (Income Approach)

380,632

56,120

270,210

276-3-40.22

42-3-13.52

37,714

32-0-16

16,820

23,916

25-2-87.52

10-1-75

57,752

150, 828

45-0-2

174-0-11.3

ืนทีอาคาร
ตารางเมตร

ืนทีดิ น

ร-งาน-ตารางวา

รายละเอียดทรั ย์สินทีลงทน

คลังสิ นค้า
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
(WHA LP 1)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
(WHA LP 2)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
(WHA LP 4)
รวม

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
ระยอง (ESIE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ชลบุร ี 1 (WHA CIE 1)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุร ี (WHA
SIL)
รวม

รงงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1 (WHA ESIE1)

ทีตังทรั ย์สิน

7,792,091,471

11,378,886,050

2,839,513,842

958,517,586

1,447,584,470

433,411,786

8,539,372,208

1,112,760,861

743,543,861

1,801,480,124

100.00

146.03

36.43

110.00

(%)

(บาท)

4,881,587,362

อัตราสวนตอ
มูลคา
สิ นทรั ย์สท ิ

มูลคายติ รรม
รับ รงตาม
มาตรฐานบั ชี/2
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โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์
ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

1

5

4

3

2

ทีตังทรั ย์สิน

ลาดับ

FZ.26

FZ.25

FZ.21

FZ.12

FZ.11

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

5,280

5,640

11,476

3,900

3,900

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

ทรั ย์สิน ระเ ท รงงานแบบ Detached Building

2) แยกตามรายทรั ย์สิน

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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

17036

17035

17031

17028

17029

นดทีดิ น
เลขที

7

6

12

4

4

ร

2

0

0

2

2

งาน

60.80

92.40

67.10

82.08

82.08

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

9.63

8.32

12.33

13.25

อาย
อาคาร
ระมา
ี
13.43

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

ลาดับ

6

7

8

9

10

D.32

D.31

D.30

FZ.29

FZ.27
A

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

8,234

7,750

2,988

6,120

3,820

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กและโครงสร้าง
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย พร้อมดาด ้ า
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

23063

23064

23066

17013

17015

นดทีดิ น
เลขที

10

10

3

7

4

ร

1

1

3

3

1

งาน

6.50

6.50

51.82

74.80

96.40

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

8.96

10.35

9.90

8.62

อาย
อาคาร
ระมา
ี
12.70

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน
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ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

ลาดับ

11

12

13

14

15

D.44

D.41

D.40

D.39

D.38

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

2,988

4,700

3,756

4,700

4,700

ืนทีอาคาร
ระมา
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

26789

26786

26785

170697,
26784

170696,
26783

นดทีดิ น
เลขที

3

5

5

5

5

ร

3

0

0

1

3

งาน

1.52

71.80

9.30

78.36

66.20

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

9.30

9.63

9.68

9.90

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9.92

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

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

สิทธิการเช่า
(เช่า 26783 ทัง้
แปลง และแบ่ง
เช่า 170696)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

ลาดับ

16

17

18

19

20

21

G.09

C.09C

C.09B

D.49
ส่วน
ขยาย

D.49

D.48

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

4,620

5,640

5,640

1,536

3,756

4,700

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

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

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้าง
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ เดียว จานวน
1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ เดียว จานวน
1 หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

25118

29717

29716

26797

26797

26796

นดทีดิ น
เลขที

5

6

6

1

5

7

ร

0

1

1

3

1

1

งาน

6.32

19.20

19.20

79.00

23.00

94.00

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

9.29

7.44

8.59

5.48

9.43

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8.90

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน
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ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(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)

ลาดับ

22

23

24

25

26

27

136-1

R.05-3

R.05-1

M.07

L.08

H.03

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

4,240

3,008

3,392

2,936

11,358

4,240

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง

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

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

4มค
61

4มค
61

23 พ ย
59

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

50513

26731

26731

8877

17938

175591

นดทีดิ น
เลขที

6

4

5

3

12

4

ร

0

0

0

3

0

3

งาน

40.00

80.00

84.00

11.00

7.90

48.80

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

8.51

8.54

9.32

18.58

10.60

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8.36

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

ลาดับ

28

29

30

31

32

33

D45

FZ28

FZ27B

Z.62+
Z.62B

93C

136-2

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

3,372

5,640

3,820

3,360

4,720

2,240

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว จานวน 1
หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14 ธ.ค.
63

24 ธ ค
61

4มค
61

วันที
ลงทน

26792

17014

19278

52626,
234134

50690

50514

นดทีดิ น
เลขที

4

6

4

6

6

4

ร

2

3

1

0

3

0

งาน

6.00

21.62

87.20

31.60

50 00

32 00

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

9.43

8.62

12.73

1.50

9.17

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8.51

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(ทัง้ โ นด)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน
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2,988

168,658

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

36

D47

3,260

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าโรงงานแบบ Detached Building

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

35

D46

4,240

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

34

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

H04

ทีตังทรั ย์สิน

ลาดับ

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

วันที
ลงทน

175592

26795,
170699

26793

นดทีดิ น
เลขที

212

4

4

4

ร

3

3

1

2

งาน

49 80

55.20

72.20

33.90

ตร วา

ขนาดทีดิ นเชา ระมา

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

ั ที ่ 31 ั า ม 2564

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(ทัง้ โ นด)

ทีดิ น

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

หมายเหตุ อมูล

8.36

8.90

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9.29

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

1

2

3

4

5

1,582

A4/1

F9

F6

900

900

1,152

1,366

A3/1

F1

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

ทรั ย์สิน ระเ ท รงงานแบบ Attached Building

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

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ เดียวมีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

17944

17944

17944

6770

6770

นดทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

ร

1

1

2

3

2

งาน

89 00

89 00

52 00

60 00

70 00

ตร ว

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

9

9

9

18

อาย
อาคาร
ระมา
ี
20 1

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

28
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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)

6

8

9

10

11

7

ทีตังทรั ย์สิน

ลาดับ

F.15

F.14

F.13

F.12

F.11

F.10

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

756

972

1,152

900

900

900

ืนทีอาคาร
ระมา
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

17944

17944

17944

17944

17944

17944

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

0

1

2

2

1

1

1

62.00

7.00

52.00

89.00

89.00

89.00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

9.08

9.08

9.08

9.08

9.08

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9.08

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

12

13

14

15

16

F.20

F.19

F.18

F.17

F.16

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

528

528

528

528

756

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ 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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

17944

17944

17944

17944

17944

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

8.00

8.00

8.00

8.00

62.00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

9.08

9.08

9.08

9.08

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9.08

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

30

รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

17

18

19

20

21

R05-5

R05-4

F.24

F.22

F.21

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

900

792

1,008

528

528

ืนทีอาคาร
ระมา
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
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

26731

26731

17944

17944

17944

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

1

1

2

1

1

89.00

62.00

16.00

8.00

8.00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8.44

8.44

9.08

9.08

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9.08

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

31

ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

22

23

24

25

26

R05-10

R05-9

R05-8

R05-7

R05-6

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

792

504

792

504

792

ืนทีอาคาร
ระมา
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

26731

26731

26731

26731

26731

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

62 00

8 00

62 00

8 00

62 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8

8

8

8

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

32

รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

27

28

29

30

31

K13C-05

K13C-04

K13C-03

R05-12

R05-11

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

1,836

1,836

2,160

792

558

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

4มค
61

4มค
61

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

30376

30376

30376

26731

26731

นด
ทีดิ น
เลขที

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

5 00

5 00

86 00

62 00

12 50

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8.36

8.36

8 36

8

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

33

ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

32

33

34

35

36

K14A-07

K14A-02

K14A-01

K13C-07

K13C-06

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

900

1,296

1,152

2,160

1,836

ืนทีอาคาร
ระมา
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
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

4มค
61

4มค
61

วันที
ลงทน

30381

30381

30381

30376

30376

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

1

1

1

2

2

0

0

89 00

88 00

52 00

86 00

5 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8

8

8

8 36

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8.36

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

34

รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
(ESIE)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE )

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE )

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE )

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE )

ลาดับ

37

38

39

40

41

FZ/A09C02

FZ/A09C12

FZ/A09C10

FZ/A09C08

K14A-09

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

1,440

1,008

1,008

1,008

1,044

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
บางส่วน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

173788

173788

173788

173788

30381

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

88 00

16 00

16 00

16 00

25 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

7

7

7

7

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

35

ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(WHA ESIE1)

ลาดับ

42

43

44

45

46

47

FZ/A09C01

FZ/A09C03

FZ/A09C05

FZ/A09C14

FZ/A09C06

FZ/A09C04

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

3,168

3,132

2,484

1,440

1,296

1,440

ืนทีอาคาร
ระมา
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
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง บางส่วน

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

173788

173788

173788

173788

173788

173788

นด
ทีดิ น
เลขที

1

1

1

0

0

0

3

3

1

2

2

2

38 00

29 00

31 00

88 00

88 00

88 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

7

7

7

7

7

อาย
อาคาร
ระมา
ี
7

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

36

รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

ลาดับ

48

49

50

51

52

Z55E

Z55D

Z55C

Z55B

Z55A

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

528

792

528

528

792

ืนทีอาคาร
ระมา
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

52834

52833,
52834

52833,
52834

52833,
52834

52833,
52834

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

8 00

62 00

8 00

8 00

62 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

9

9

9

9

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

ลาดับ

53

54

55

-

56

57

528

528

528

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

Z59B

Z59A

900

1,152

พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ายในแปลง
Z55

Z55H

Z55G

Z55F

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

52837

52837

52833,
52834

52834

52834

52834

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

2

0

0

0

1

2

2

1

1

1

89 00

52 00

8 70

8 00

8 00

8 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

9

9

9

9

-

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

-

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

38

รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

ลาดับ

58

59

60

61

62

63

Z59H

Z59G

Z59F

Z59E

Z59D

Z59C

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

1,296

1,296

1,656

1,152

900

900

ืนทีอาคาร
ระมา
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

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

52837

52837

52837

52837

52837

52837

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

0

2

2

3

2

1

1

88 00

88 00

60 00

52 00

89 00

89 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

9

9

9

9

9

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

39

ทีตังทรั ย์สิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
(WHA CIE 1)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)

ลาดับ

64

-

65

66

67

68

69

3B-03

3A-02

3A-01

A08A

A08C

1,224

900

900

1,152

900

1,656

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม
รายละเอียดอาคาร
รงงาน

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีดเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโครงสร้างเหล็กชัน้
เดียว มีชนั ้ ลอย จานวน
1 หลัง บางส่วน
พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ายในแปลง
Z59
-

Z59I

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

4มค
61

4มค
61

4มค
61

4มค
61

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

52681

52681

52681

90925

90924

52837

52837

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

6

0

2

1

1

2

1

0

3

70 00

89 00

89 00

52 00

89 00

40 60

60 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8.36

8.36

8.36

8 15

8.15

-

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

-

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

-

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

40
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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)

70

71

73

74

77

76

75

72

ทีตังทรั ย์สิน

ลาดับ

3B-02

27E

27D

27C

27B

27A

3C-05

3B-01

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

1,656

900

900

900

900

1,152

1,296

1,296

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

24 ธ ค
61

24 ธ ค
61

24 ธ ค
61

24 ธ ค
61

24 ธ ค
61

24 ธ ค
61

4มค
61

4มค
61

วันที
ลงทน

52681

27149

27149

27149

27149

27149

52681

52681

นด
ทีดิ น
เลขที

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

1

2

2

2

60 00

89 00

89 00

89 00

89 00

52 00

88 00

88 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8.36

9.26

9.26

9.26

9 26

9 26

8.09

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8.36

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

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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/

โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี (WHA SIL)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1

โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1

78

81

82

83

A08E

B6E

B6C

B6B

93F

93E

โครงการเขตประกอบการ
142/2
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี
85
โครงการเขตประกอบการ
142/4
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุร ี
รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าโรงงานแบบ Attached Building
ท เ ยี าร ต ั อสั หารมทรั ย ม่มี ่าตอ ท

84

80

79

ทีตังทรั ย์สิน

ลาดับ

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

101,552
หกั HPF

5,040

4,662

1,152

660

516

516

2,394

2,394

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 3 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จาวน 3 หลัง

รายละเอียดอาคาร
รงงาน

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14 ธ ค
63

14
ธ.ค.63

24 ธ ค
61

24 ธ ค
61

วันที
ลงทน

27145,
55384

27145,
55384

90924

90909

90909

90909

50690

50690

นด
ทีดิ น
เลขที

63

3

2

0

0

0

0

1

1

3

0

3

2

1

1

1

1

1

90.42

8.25

13.75

61

40.62

12.50

12.50

40 00

40 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

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

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.42

8.42

8.15

7.60

7.60

7.60

9 17

อาย
อาคาร
ระมา
ี
9.17
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รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค (WHA LP 1)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค (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)

ลาดับ

1

2

3

4

5

6

ทรัพย์สนิ ประเ ทคลังสินค้า

A7

A5

A3

A1

B6

A1

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

5,019

5,019

5,134

5,134

3,840

12,980

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

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

โครงสร้างเหล็ก ชัน้
เดียวจานวน 1 ห้อง

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
โครงสร้างเหล็ก ชัน้
เดียว จานวน 1 ห้อง

รายละเอียดอาคาร
คลังสิ นค้า

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

193985

193985

193985

193985

211622

211621

นดทีดิ น
เลขที

3

3

3

3

2

8

ร

0

0

0

0

1

0

งาน

21 75

21 75

50 50

50 50

30 00

45 00

ตร ว

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8

8

8

8

8

อาย
อาคาร
ระมา
ี
7

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ทีดิ น

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

อาคาร

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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ทีตังทรั ย์สิน

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)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

ลาดับ

7

8

9

-

10

11

12

13

3,370

3,370

3,370

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

B8

B6

B4

B2

5,145

5,145

5,145

5,145

พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ายใน
แปลง WHA LP2-A

A13

A11

A9

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

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

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
-

รายละเอียดอาคาร
คลังสิ นค้า

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

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

193988

193988

193988

193988

193985

193985

193985

193985

นดทีดิ น
เลขที

3

3

3

3

8

2

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

53 25

53 25

53 25

53 25

40 50

20 00

20 00

20 00

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

-

7 86

7

7

7

8

8

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

-

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

-

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

44

รายงานประจํ าปี 2564

ทีตังทรั ย์สิน

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)

ลาดับ

14

15

16

17

18

B1

A4

A3

A2

A1

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

1,620

4,821

3,290

3,290

3,290

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง

ชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง

รายละเอียดอาคาร
คลังสิ นค้า

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

9197, 9198

9198, 9199

9198, 9199

9198, 9199

9198, 9199

นดทีดิ น
เลขที

0

2

2

2

2

3

3

0

0

0

90 00

75 25

0

0

0

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

8

8 3

8

8

8

อาย
อาคาร
ระมา
ี

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

45

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)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 2)

19

20

21

22

23

24

25

D1

C2

C1

B3

B2

D3

B10

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าโรงงานและคลังสินค้า

รวมพืน้ ทีส่ ทิ ธิการเช่าของคลังสินค้า

ทีตังทรั ย์สิน

ลาดับ

แ ลง
ทีดิ น
เลขที

2

3

2

2

1

2

1

2

3

1

0

0

0

0

3

3

93.99

53.77

27.75

55.52

88 00

90 50

77 50

43 75

72 50

ขนาดทีดิ นทีเชา ระมา

352

473

229436

473, 9198

9197

9197, 9198

9197

9197

นดทีดิ น
เลขที

380,632

14 ธ ค
63

14 ธ.ค.
63

4มค
61

4มค
61

23 พ ย
59

23 พ ย
59

23 พ ย
59

วันที
ลงทน

75

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย

รายละเอียดอาคาร
คลังสิ นค้า

110,422

3,777

5,124

3,777

3,802

1,970

4,665

3,180

ืนทีอาคาร
ระมา
ตร ม

ั ที ่

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

ั า ม

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

สิทธิการ
เช่า

รู แบบการ ด้มา ง
ทรั ย์สิน

หมายเหตุ อมูล

8.34

1.58

8.34

8.58

8

8

อาย
อาคาร
ระมา
ี
8

2.5 การจัด าผล ระ ยชน์
บริษัท ใน านะ ู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวตั ุประสงค์เพื่อสร้างอัตรา ลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสม และยั ่งยืนในระยะยาวให้แก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดย ายหลังจากทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด และเป็ น ูม้ สี ทิ ธิการเช่าในทีด่ นิ และอาคาร
โรงงานและคลังสินค้า ู้จดั การกองทรัสต์มนี โยบายในการนาทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ ู้เช่าพื้นที่ โดย
ู้จดั การกองทรัสต์ได้ว่าจ้าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ซ่งเป็ น ู้มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชา ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ประเ ทโรงงานและคลั งสินค้า ให้เป็ น ู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยจะมีหน้าที่ดาเนินการติดต่อหาลูกค้า หา ู้ท่มี คี วามประสงค์ท่จี ะใช้
บริก าร และ หรือ เช่ า พื้น ที่ข องทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า ว รวมทัง้ การเจรจาข้อ สั ากับ ู้ท่ีส นใจในการเช่ า พื้น ที่
นอกจากนัน้ ยังมีหน้าทีใ่ นการทาการตลาดและส่งเสริมการตลาดโดยติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายโดยตรง หรือ
การติดต่อ ่านนายหน้าต่าง
2.5.1 ลักษ ะของสั

าเชา

กองทรัสต์โดย บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั มอบอานาจจจากทรัสตีจะเข้าเป็ นคู่สั ากับ เู้ ช่า
พืน้ ทีโ่ ดยตรง โดยรายได้และกระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคาร และค่าบริการ จากการให้เช่า อาคารโรงงาน
และคลังสินค้า ซ่งสั าเช่าส่วนให ่เป็ นสั ามาตร าน โดยมีหลักเกณ ์และเงื่อนไขของ
สั าทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น
1) รายได้ค่าเช่ารายเดือน มาจากการให้เช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า
2) รายได้ค่าบริการรายเดือน เป็ นรายได้ท่เี รียกเก็บจากสั าบริการ ซ่งเกี่ยวข้องกับการ
บารุงรักษาอาคาร พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และทรัพย์สนิ ส่วนกลาง
อัตราการเชา ืนทีกอน WHA-ID และบริษทั ยอย ชดเชยราย ด้คาเชา ร้อยละของ ืนทีรวม
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การครบกา นดของอายสั

าเชา อัตราสวน ืนทีเชาตอ ืนทีเชารวม)

54.3%
23.4%
2565

2566

12.7%

9.6%

2567

2568

2.5.2 การชดเชยราย ด้คาเชา
เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่มี เู้ ช่าหรือ
อัต ราค่ า เช่ า ของทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ า ที่มี ู้เ ช่ า ตามสั าเช่ า และบริก ารต่ า กว่ า อัต ราขัน้ ต่ า เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า/ โดยกาหนดอัตราค่าเช่า ดังนี้
ระเ ททรั ย์สินทีเชา

ทีตังทรั ย์สิน

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 / กอ ทรัสตเ าล ทุ
รั ที ่
ั ที ่ ั า ม

ทรั ยส ทีล่ ทุ เ ม่ เตม รั ที ่

ั ที ่ มกรา ม

ล ทุ เ ม่ เตม รั ที ่

อัตราคาเชาทีรับชดเชยราย ด้
บาท ตารางเมตร เดือน
189 – 210
164 – 193
147 - 150
ั ที ่

ั า ม

ล ล ทุ เ ม่ เตม

2.5.3 กลมลูกค้าเ ้ า มาย
รายละเอียดข้อมูล เู้ ช่าโรงงานและคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จาแนกได้ ดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดของผู้เชา
จาแนกตามสั ชาติ
เอเชีย
อมเริกนั 6.3%
7.5%
ออสเตรเลีย
10.3%

จีน
34.9%

ยุโรป
22.3%

/

เ อัตราส่

บรรจุ ณ
ั ์
อิเล็กทรอนิกส์4.3%
8.1%
อื่น
8.5%

ยานยนต์
30.0%

โลจิสติกส์
19.9%

ป่ี ่ ุน
18.7%

หมายเหตุ

จาแนกตาม ระเ ทอตสา กรรม

อุปโ คบริโ ค
29.2%

ทีเ่ ช่าต่อ ทีเ่ ช่าร ม
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

2) ข้อมูลผู้เชาตามสัดสวน ืนทีเชา 10 ลาดับแรก
ลาดับ

รายชือผู้เชา

Saffron Living Co., Ltd.
Visy Packaging (Thailand) Co., Ltd.
DHL Supply Chain Co., Ltd
Nippon Express Logistics
ZF Lemforder (Thailand) Co., Ltd
Happy Foam Co.,Ltd
Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd.
Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
Kerry Logistics (Thailand) Co., Ltd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม
หมายเหตุ

/1

คิ ดเ น
อัตราสวน
ืนทีเชาตอ
ืนทีเชารวม

ี ทีครบ
กา นดอาย
สั าเชา

สั ชาติ

ระเ ท
รกิ จ

9.4%
4.3%
3.9%
3.7%
3.3%
3.0%
2.8%
2.8%
2.3%
2.3%

2568
2567
2566
2565
2566
2565
2577/1
2565
2567
2565

จีน
ออสเตรเลีย
เยอรมัน
่ปี ่ นุ
เยอรมัน
จีน
อเมริกนั
่ปี ่ นุ
่ปี ่ นุ
จีน

อุปโ คบริโ ค
บรรจุ ณ
ั ์
โลจิสติกส์
โลจิสติกส์
ยานยนต์
อุปโ คบริโ ค
อุปโ คบริโ ค
โลจิสติกส์
ยานยนต์
โลจิสติกส์

37.8%

Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd. สัญญา ั ุ ั 3 ีร ม commit to renew 3+3+3 (1 มี า ม 2565 – 28 กุม า ั 2577)

2.5.4 ชองทางการจัด า ระ ยชน์
ู้จดั การกองทรัสต์มนี โยบายในการนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ ู้เช่าพื้นที่ โดย ู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ว่าจ้าง บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ซ่งเป็ น ู้
มีประสบการณ์และความเชีย่ วชา ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ประเ ทโรงงานและคลังสินค้า
ให้เป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยจะมีหน้าทีด่ าเนินการติดต่อหาลูกค้า
หา ทู้ ม่ี คี วามประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการ และ หรือ เช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมทัง้ การเจรจาข้อ
สั ากับ ู้ท่ีสนใจในการเช่ า พื้น ที่ นอกจากนั น้ ยัง มีห น้ า ที่ใ นการท าการตลาดและส่ ง เสริม
การตลาดโดยติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายโดยตรง หรือการติดต่อ ่านนายหน้าต่าง และได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมในการบริหารและค่าธรรมเนียมในการจัดหา ู้เช่าตามอัต ราที่
กาหนดไว้ ซ่งเทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั จากการบริหารให้กบั บุคคลอื่น ทาง จู้ ดั การ
กองทรัสต์ได้กาหนดหลักเกณ ์ในการประเมิน ล บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการในการ
ป้ อ งกัน ความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ ตามที่ร ะบุใน หัว ข้อ 12 การป้ อ งกันความขัดแย้ง ทาง
ลประโยชน์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ น ู้ อื หุน้ ให ่
ของ จู้ ดั การกองทรัสต์ โดย อื หุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้ว
ของ จู้ ดั การกองทรัสต์
การจัด าทรั ย์สินเ ิ มเติ ม
กองทรัสต์มโี อกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิม่ เติม ่านสิทธิในการป ิเสธก่อน (Right of First
Refusal)
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WHAID ตกลงให้สทิ ธิในการป ิเสธก่อน (Right of First Refusal) เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรกแก่กองทรัสต์ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ในประเทศไทยประเ ท
อาคารโรงงานให้เช่า และ หรือ อาคารคลังสินค้าของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) และ หรือ บริษทั ย่อยของ WHAID ในกรณีท่ี WHAID และ หรือ
บริษัทย่อยของ WHAID มีความประสงค์จะจาหน่ าย จ่าย โอน ให้เช่าที่มใิ ช่เป็ นการให้เช่าที่ดนิ
อาคารคลังสินค้า และ หรือ อาคารโรงงาน แก่ลูกค้าทัวไปตามปกติ
่
ทางการค้า
โดย “บริษัท ย่ อ ย” ให้มีค วามหมายเช่ น เดีย วกับ ที่ก าหนดไว้ใ น ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ ก จ 17/2551 หรือที่แก้ไขเพิม่ เติมใน
อนาคต และ “บริษทั ย่อยของ WHAID” ไม่ให้หมายความ งบุคคลดังต่อไปนี้
1) บริษัทย่อยของ WHAID ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ง
กลายเป็ นบริษทั ย่อยของWHAID ายหลังจากวันทีท่ าสั า บับนี้
2) บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด และบริษทั ย่อยของบริษทั อีส
เทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
โดยการให้สทิ ธิทจ่ี ะป เิ สธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ตามสั าตกลงกระทาการ
จะไม่ใช้บงั คับในกรณีทท่ี าให้ WHAID หรือบริษทั ย่อยของ WHAID ไม่ป บิ ตั ติ ามข้อสั าหรือข้อ
ูกพันใด หรือตกเป็ น ู้ ิดนัดตามสั าซ่ง WHAID หรือบริษัทย่อยของ WHAID ได้ทาไว้กบั
บุคคลใด (ก) ก่อนวันลงนามในสั า บับนี้ หรือ (ข) ก่อนวันที่บริษัทดังกล่าวจะกลายมาเป็ น
บริษทั ย่อยของ WHAID ตามทีไ่ ด้นิยามไว้ขา้ งต้น

2.6 การกู้ยืมเงิ น
การกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการกู้ยมื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
นัน้ เป็ นประโยชน์ต่อ ู้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT โดยจะช่วยให้กองทรัสต์ HREIT มีโครงสร้างการ
บริหารเงินทีม่ ปี ระสิทธิ าพมากข้น และมีต้นทุนในการลงทุนทีต่ ่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์
เพียงอย่างเดียว ซ่งส่ง ลให้ ลตอบแทนของ ู้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดขี น้
สร สาระสาคั ของสั

ากู้ยืมเงิ น

การเข้าลงทุนของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหน่งจากการกูย้ มื เงิน โดยกองทรัสต์ได้
เข้าทาสั าเงินกูก้ บั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“ ใู้ ห้กู”้ )
โดยเป็ น เงิน กู้ยืม ระยะยาวจ านวนรวม 3,750 ล้ า นบาท เพื่อ ใช้สาหรับ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก โดย
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขของการกู้ยมื เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดในสั าเงินกู้ระหว่างกองทรัสต์และ
ใู้ ห้กู้ โดยมีเงือ่ นไขทีส่ าคั ดังต่อไปนี้
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1) กู้จาก นาคาร ทย า ิ ชย์ จากัด (ม าชน)
ผู้ใ ้ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้
อัตราดอกเบีย

อายสั าเงินกู้
การชาระเงินต้น
การชาระดอกเบีย
ลัก ระกันการกู้ยืม

เงือน ขของสั

าเงินกู้

ข้อ ิ บตั ิ ทางการเงิน
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทรัสตีกระทาในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เหมราช
วงเงินกูร้ ะยะยาว 1,885 ล้านบาท (เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ )
อัตราดอกเบีย้ เท่ากับ MLR ปรับลดด้วยอัตราตามทีร่ ะบุในสั า
โดย MLR หมาย ง ลเ ลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสาหรับลู กค้า รายให ่ ช นั ้ ดีข อง
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
3 ปี นับจากวันทีใ่ นสั าเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวนเมื่อครบกาหนดอายุส ั าเงินกู้ (ทัง้ นี้สามาร ชาระคืน
เงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดอายุส ั าได้ตามเงื่อนไขของสั ากูย้ มื เงิน)
ชาระดอกเบีย้ เป็ นรายไตรมาส
1) นาสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุ นครัง้ แรก
และทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ บางส่วน ไปจดทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจให้กบั ใู้ ห้กู้ ซ่งมีมูลค่าหลักประกันรวมไม่น้อยกว่า 2 เท่าของยอด
เงินกู้
2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกัน ยั และสลักหลังให้ ใู้ ห้กู้เป็ น
รู้ บั ลประโยชน์และ เู้ อาประกัน ยั ร่วม
3) การโอนสิท ธิอ ย่างมีเงื่อ นไขในสั าเช่าและบริการของ ู้เช่าพื้นที่ท่มี ีอายุ
มากกว่า 3 ปี
4) หลักประกันการกู้ยมื อื่น ( ้ามี) ตามทีก่ องทรัสต์และ ใู้ ห้กู้อาจจะกาหนดใน
สั าเงินกู้
1) กู้ ตู้ กลงว่าจะไม่นาทรัพย์สนิ ทีป่ ลอด าระ กู พันไปก่อ าระ ูกพันกับส าบัน
การเงินอื่น (Negative Pledge)
2) บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ตกลงว่า
สั ด ส่ ว นการ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ ใ นทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก า รเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) และ หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของจานวน
หน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้
แรก
3) กู้ ู้จะให้บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หรือบริษทั ในเครือเป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เว้นแต่
การเปลี่ยนแปลง บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปโดยมติของ ู้ อื หน่วยทรัสต์
หรือเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสั าแต่งตัง้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
- กู้ จู้ ะต้องดารงส านะอัตราส่วนการก่อหนี้สนิ ทีม่ ี าระดอกเบีย้ ต่อส่วน ู้ อื หุน้
(Interest Bearing Debt Equity Ratio) ไม่เกิน 1.0 เท่า
- ู้กู้จะต้องดารงส านะอัตราส่วนการก่อหนี้สนิ ที่ม ี าระดอกเบี้ยต่อ EBITDA
(Interest Bearing Debt EBITDA Ratio) ไม่เกิน 6.5 เท่า
(EBITDA กาไรจากการดาเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการ
เงิน าษี ค่าเสื่อมราคา ค่า ตัดจาหน่ าย และไม่รวมการปรับปรุงรายการอื่นที่
มิใช่เงินสด อาทิเช่น รายการปรับปรุงจากการวัดค่าเงินลงทุน)

2) กู้จากธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ก้ ู

ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ก้ ู

ทรัสตีกระทาในนามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เหมราช
วงเงินกูท้ ่ี 1 : วงเงินกูร้ ะยะยาว 1,435 ล้านบาท (เพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื เดิม
บางส่วน)
วงเงินกูท้ ่ี 2 : วงเงินกูร้ ะยะยาว 430 ล้านบาท (เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ
เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3)
อัตราดอกเบีย้ เท่ากับ MLR ปรับลดด้วยอัตราตามทีร่ ะบุในสัญญา
โดย MLR หมายถึง ผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี
ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
วงเงินกูท้ ่ี 1 : วงเงินกูร้ ะยะยาว 40 เดือน
วงเงินกูท้ ่ี 2 : วงเงินกูร้ ะยะยาว 3 ปี
ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวนเมื่อ ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ (ทัง้ นี้สามารถ
ชาระคืนเงินต้นบางส่ ว นก่อ นครบกาหนดอายุส ัญ ญาได้ตามเงื่อ นไขของ
สัญญากูย้ มื เงิน)
ชาระเป็ นรายไตรมาส ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้

วงเงินกู้

อัตราดอกเบีย้

อายุสญ
ั ญาเงินกู้
การชาระเงินต้น

การชาระดอกเบีย้
หลักประกันการกู้ยืม

เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

สิทธิการเช่าของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ ในครัง้ ที่ 3 นี้ และสิทธิการเช่าของ
ทรัพย์สนิ ปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ทีป่ ราศจากภาระผูกผัน โดยมูลค่า
หลักประกันตลอดอายุสญ
ั ญามีมูลค่ามากกว่า 2 เท่า ของยอดคงค้างสินเชื่อ
ณ เวลาใดๆ
การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน / การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยและสลักหลังให้ผู้ให้กู้เป็ นผู้รบั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัย
ร่วม / การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่า /
การจดทะเบียนสิท ธิการเช่า และ/หรือ สิท ธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นหลักประกันภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ
1) ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่นาทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันไปก่อภาระผูก พันกับ
สถาบันการเงินอื่น (Negative Pledge)
2) บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (เดิม
ชื่อ “บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จากัด (มหาชน)”) ตกลงว่าสัดส่วนการ
ถือหน่วยทรัสต์ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ทัง้ หมดเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีก่ องทรัสต์เบิกใช้เงินกู้
ผูก้ จู้ ะให้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หรือบริษัทในเครือเป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เว้น
แต่การเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปโดยมติของผูถ้ อื
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2) กู้จากธนาคาร กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (ตอ)
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
ข้อป ิ บตั ิ ทางการเงิน

หน่วยทรัสต์ หรือเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูก้ ู้จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม
(Interest Bearing Debt/Total Assets Ratio) ไม่เกินร้อยละ 50
ผู้กู้จ ะต้อ งด ารงสถานะอัต ราส่ ว นการก่ อ หนี้ สิน ที่ม ีภ าระดอกเบี้ย ต่อ EBITDA
(Interest Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไม่เกิน 6.5 เท่า

โดยเมื่อ รวมวงเงิน กู้ท งั ้ หมด จะท าให้ก องทรัสต์มีเ งิน กู้ร ะยะยาวรวม 3,750 ล้า นบาท คิด เป็ น
ประมาณ 31.86% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ่ึงระดับหนี้สินยังคงเป็ นไปตามเกณ ์ ่ึงระบุไว้ว่า
กองทรัสต์สามารถกู้ยมื เงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์สาหรับกองทรัสต์ท่มี ีอ ันดับความน่ าเชื่อ ถืออยู่ ในอัน ดับที่สามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั ความ
เห็น ชอบจากสานั ก งาน ก ล ต ไม่ เ กิน 1 ปี ก่ อ นวัน กู้ยืม เงิน ่ึง กองทรัสต์ HREIT ได้ร ับ การจัด อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในระดับ BBB+ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
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3. า รวมของ าวะอตสา กรรมของ รกิ จการจั ด าผล ระ ยชน์ จาก
อสัง าริ มทรั ย์ทีลงทน
3.1 า รวมทางเ รษฐกิ จของ ระเท
เศรษ กิจไทยในไตรมาสทีส่ ่ขี องปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขน้ จากการลดลงร้อยละ 0.2 ใน
ไตรมาสที่สามของปี 2564 ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและบริการ และการใช้จ่าย าครั ขยายตัวใน
เกณ ส์ งู และเร่งข้น การบริโ ค าคเอกชนและการลงทุน าครั กลับมาขยายตัว ขณะทีก่ ารลงทุน าคเอกชน
ปรับตัวลดลง ด้านการ ลิต สาขาการ ลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและส านทีเ่ ก็บสินค้า และสาขา
ไ ้ า กาซ กลับ มาขยายตัว สาขาการขายส่ ง และการขายปลีก การซ่ อ ม ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง สาขา
เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมงชะลอตัว ส่วนสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการ
ก่อสร้างลดลง
เศรษ กิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มทีจ่ ะ ้ื นตัวอย่างต่อเนื่องจาก านการขยายตัวที่อยู่ ในเกณ ์ต่ าในปี
2564 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของอุปสงค์ ายในประเทศ แม้จะเ ชิ กับการแพร่ระบาดของสาย
พันธุโ์ อมิครอน แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะส่ง ลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างจากัดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565
และส่ง ลให้ าครั สามาร ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดได้ตามลาดับ อย่างไรก็ดี ยังมีขอ้ จากัดและ
ปั จจัยเสี่ยงทีอ่ าจส่ง ลต่อการ ้ื นตัวของเศรษ กิจในปี 2565 ให้ขยายตัวได้ต่ากว่าทีค่ าดไว้ อันเป็ น ลจาก
ความไม่แน่ นอนของส านการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัส แรง
กดดัน ด้านเงินเ ้ อจากการเพิม่ ข้นของราคาพลังงานและราคาสินค้าโ ค ณ
ั ใ์ นตลาดโลก รวมทัง้ ข้อจากัด
จากเงื่อนไขด้าน านะทางการเงินของ าคครัวเรือนและธุรกิจ ความยืดเยื้อของปั หาข้อจากัดในห่วงโซ่
อุ ป ทานและโลจิสติกส์ร ะหว่ างประเทศ และความเสี่ยงจากความ นั วน ของเศรษ กิจและการเงินโลก
ท่ามกลางแรงกดดันของอัตราเงินเ ้ อและปั หาความขัดแย้งในเชิง ูมริ ั ศาสตร์
า ที 1 : า รวมเ รษฐกิ จ ทย

ทีม่ า สานักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ
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3.2 ส า ตลาดอสัง าริ มทรั ย์เ ืออตสา กรรม
3.2.1 ส า ตลาด รงงานสาเรจรู และคลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชาใน ี . . 2564
1) รงงานสาเรจรู ใ ้เชา
า ที 2 อ ทาน อ สงค์และอัตราการเชา ืนที รงงานสาเรจรู ใ ้เชาใน ระเท ทย 2560-2564
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3,000,000

88.0%

84.2%

2,500,000

80.2%

82.0%
80.0%

2,518,253
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78.0%
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-

80.2%

2,346,865
2,927,805

500,000

78.7%
2,297,571
2,917,625

1,000,000

86.0%
84.0%

2,000,000
1,500,000

84.5%

2560

2561

2562

2563

2564

อุปสงค์ (ตรม )

อุปทาน (ตรม )

76.0%
74.0%
72.0%

อัตราการเช่า

ทีม่ า ่ ายวิจยั และทีป่ รกษาด้านการพั นาโครงการ บริษทั ไนท์แ รงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ณ ปลายปี พ ศ 2564 อุปทานโรงงานสาเร็จรูปมีทงั ้ สิ้น 3,051,354 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่ทงั ้ สิ้น
ประมาณ 62,176 ตารางเมตรซ่งอยู่ในบริเวณจังหวัดชลบุรแี ละระยอง อุปทานในปี พ ศ 2564 มีจานวนเพิม่ ข้นจากปี
พ ศ 2563 ทีม่ อี ุปทานใหม่ประมาณ 50,091 ตารางเมตร
ณ ปลายปี พ ศ 2564 พืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปให้เช่า ูกเช่าไปแล้วทัง้ สิน้ มีประมาณ 2,578,771 ตารางเมตร จาก
อุปทานทัง้ สิน้ 3,051,354 ตารางเมตร โดยอุปสงค์เพิม่ ข้นจากปี พ ศ 2563 ประมาณ 60,518 ตารางเมตร อัตราการ
เช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปให้เช่าในปี พ ศ 2564 อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 84.5 ซ่งมีอตั ราการเช่าเพิม่ ข้นอย่างมาก จากปี พ ศ
2563 ประมาณ ร้อยละ 0.3
อุปทานโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าส่วนให ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี คิดเป็ นร้อยละ 30 ของอุปทานทัง้ หมด จังหวัด
ชลบุรี อื เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเจริ และมีแนวโน้มในการเติบโต เป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เครื่องใช้ไ ้ า
อาหารและ าคส่วนอื่น ทีม่ มี ลู ค่าสูง อาทิเช่น การท่องเทีย่ วและอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุรเี ป็ นจังหวัดทีม่ ที ่าเรือน้า
ลก (แหลม บัง) รองลงมาคือสมุทรปราการและระยอง ตามลาดับ
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า ที 3 : อ ทาน รงงานสาเรจรู ใ ้เชาใน ระเท ทย จาแนกตามจัง วัดทีตัง
ปราจีนบุร ี
ปทุมธานี 3%
6% สระบุร ี

สิ น ี

2564

ะเชิงเทรา
1%
ชลบุร ี
30%

6%
อยุธยา
15%
ระยอง
18%

สมุทรปราการ
21%

ทีม่ า ่ ายวิจยั และทีป่ รกษาด้านการพั นาโครงการ บริษทั ไนท์แ รงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

โดยทาเลทีน่ ักลงทุนสนใจตัง้ นิ่ านการ ลิตหรือสนใจเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูป ยังคงเป็ นทาเลบริเวณพืน้ ที่
ระเบียงเศรษ กิจพิเศษ าคตะวันออก (EEC) เนื่องจากนโยบายการสนับสนุ นจาก าครั ไม่ว่าจะเป็ นการพั นา
สนามบิน การพั นาร ไ ้ าความเร็วสูง และท่าเรือขนาดให ่ เพื่อรองรับการพั นาโครงการพั นาระเบียงเศรษ กิจ
พิเศษ าคตะวันออก (EEC) ส่ง ลให้ ปู้ ระกอบการหลายรายสนใจเข้ามาเช่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณนี้เป็ นจานวนมาก โครงการ
พั นาท่าเรือแหลม บัง ระยะที่ 3 และโครงการพั นาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ทีจ่ ะส่ง ลเชิงบวกต่อ
ระบบโลจิสติกส์ท่คี รบวงจร และ าคอุตสาหกรรมของไทยที่จะขยายตัวเพิ่มข้นกลายเป็ นแหล่งอุตสาหก รรม และ
โลจิสติกส์ของอาเซียน
ตลาด รงงานสาเรจรู ใ ้เชาบริเว

ืนทีชลบรี และระยอง

า ที 4 อ ทาน อ สงค์และอัตราการเชา ืนที รงงานสาเรจรู ใ ้เชาบริเว ชลบรีและระยอง
90.0%

1,600,000

86.3%

1,400,000
1,200,000

86.5%

86.0%

83.2%

84.0%

1,000,000

82.0%

800,000

78.0%

600,000

1,487,211

1,286,209

1,457,387

1,258,044

1,407,296

1,097,937

1,407,296

1,097,937

1,404,008

200,000

80.0%

78.0%

78.0%

1,168,276

400,000

88.0%

76.0%
74.0%
72.0%

2560

2561
อุปสงค์ (ตรม )

2562
อุปทาน (ตรม )

2563

2564

อัตราการเช่ารวม

ทีม่ า ่ ายวิจยั และทีป่ รกษาด้านการพั นาโครงการ บริษทั ไนท์แ รงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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อุปทานโรงงานสาเร็จรูปในบริเวณนี้เพิม่ ข้นเป็ นจานวนมากเนื่องจากบริเวณจังหวัดชลบุรี และระยอง เป็ น 2
จังหวัดทีต่ งั ้ อยู่ในระเบียงเขตเศรษ กิจพิเศษ (EEC) อีกทัง้ บริเวณนี้ยงั เป็ น านการ ลิตทีส่ าคั ทาให้ พู้ ั นาโครงการ
สนใจพั นาโครงการบริเวณนี้ เนื่องจากเชื่อว่าบริเวณนี้จะมีความต้องการพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปเพิม่ ข้น
ณ ปลายปี พ.ศ. 2564 พื้นที่โรงงานสาเร็จรูปให้เช่าบริเวณนี้มจี านวนทัง้ สิ้น 1,487,211 ตารางเมตร โดยมี
อุปทานใหม่เพิม่ ข้นสูง ง 29,824 ตารางเมตร โดยในปี พ.ศ. 2562 ไม่ปราก อุปทานใหม่ ปี พ.ศ. 2563 พบอุปทาน
ใหม่เพิม่ ข้น 50,091 ตารางเมตร โดยพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปโดยส่วนให ่ตงั ้ อยู่บริเวณจังหวัดชลบุรรี อ้ ยละ 62 ในส่วน
ของจังหวัดระยองอยู่ทร่ี อ้ ยละ 38
ณ ปลายปี พ.ศ.2564 มีพ้ืน ที่โ รงงานสาเร็จรูป ู กเช่า ไปทัง้ สิ้น 1,286,209 ตารางเมตร จากพื้น ที่โรงงาน
สาเร็จรูปทัง้ สิ้น 1,487,211 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าที่ร้อยละ 86.5 ซ่งเป็ นอัตราการเช่าที่มกี ารปรับตัวเพิ่ม
สูงข้นเล็กน้อย จากเดิมในปี พ .ศ. 2563 ที่อตั ราการเช่าร้อยละ 86.3 ค่าเ ลี่ยพื้นที่เช่าโรงงานสาเร็จรูปบริเวณนี้ ต่อปี
(annual take-up) อยู่ทป่ี ี ละประมาณ 39,854 ตารางเมตร
ตลาด รงงานสาเรจรู ใ ้เชาบริเว สระบรีและอย ยา
า ที 5 อ ทาน อ สงค์และอัตราการเชา ืนที รงงานสาเรจรู ใ ้เชาในสระบรีและอย ยา
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อัตราการเช่ารวม

ทีม่ า ่ ายวิจยั และทีป่ รกษาด้านการพั นาโครงการ บริษทั ไนท์แ รงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริเ วณสระบุ รีเ ป็ น านการ ลิต อุ ต สาหกรรมอโลหะ อุ ต สาหกรรมการเกษตร อุ ต สาหกรรมโลหะ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ส่วนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นบริเวณที่เป็ น านการ ลิตอีกบริเวณหน่งเนื่องจาก
บริเวณนี้เป็ นบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก
ณ ปลายปี พ ศ 2564 พื้นที่โรงงานสาเร็จรูปให้เช่าบริเวณนี้มีจานวนทัง้ สิ้น 611,323 ตารางเมตร โดยมี
อุปทานใหม่เพิม่ ข้นจากปี พ ศ 2563 ทัง้ สิน้ 4,100 ตารางเมตร ทัง้ นี้พน้ื ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปโดยส่วนให ่ตงั ้ อยู่บริเวณ
จังหวัดอยุธยา ร้อยละ 72 ในส่วนของจังหวัดสระบุรอี ยู่ทร่ี อ้ ยละ 28
จังหวัดอยุธยาเป็ นจังหวัดที่มอี ุปสงค์โรงงานสาเร็จรูปมากที่สุด อยู่ท่ปี ระมาณ 323,944 ตารางเมตร และ
อุปสงค์ท่สี ระบุรอี ยู่ท่ปี ระมาณ 131,316 ตารางเมตร ในส่วนของอัตราการเช่าพื้นที่ท่สี ูงสุด คือ จังหวัดสระบุรี อยู่ใน
อัตราร้อยละ 77.1 ในส่วนของอยุธยาอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 73.5
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2)

คลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชา

า ที 6 : อ ทาน อ สงค์และอัตราการเชา ืนทีคลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชาใน ระเท ทย . . 2560-2564
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อัตราการเช่า

ทีม่ า ่ ายวิจยั และทีป่ รกษาด้านการพั นาโครงการ บริษทั ไนท์แ รงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ณ ปลายปี พ ศ 2564 อุปทานคลังสินค้าสาเร็จรูปมีทงั ้ สิ้น 5,817,317 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่ทงั ้ สิน้
ประมาณ 264,704 ตารางเมตร อุปทานใหม่โดยรวมในปี ท่ี ่านมา เกิดข้นในสองพื้นที่หลัก คือ พื้นที่สุวรรณ ูมแิ ละ
บางประกง
า ที 7 : อ ทานคลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชาใน ระเท ทย จาแนกตามจัง วัดทีตัง
ปทุมธานี อื่น
ระยอง 2% 8%
4%
กรุงเทพมหานคร
6%
ะเชิงเทรา
10%
อยุธยา
13%

สิ น ี

2564

สมุทรปราการ
33%

ชลบุร ี
24%

หล่ ทีม่ า ่ าย ยั ล ที ่ รก า า การ ั า ร การ ร ทั ท ร ชารเตอร ร เท ทย ากั
หมายเหตุ : อ่
ก่ อ ก่ ลา ู รา ี ุรี สร ุรี สุรา ร า ี สมุทรสา ร ล ท รุ ี

ณ ปลายปี พ ศ 2564 พืน้ ทีค่ ลังสินค้าสาเร็จรูป ูกเช่าไปแล้วประมาณ 4,918,945 ตารางเมตร จากอุปทานทัง้ สิน้
5,817,317 ตารางเมตร โดยอุปสงค์เพิ่มข้นจากปี พ ศ 2563 ประมาณ 263,532 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้น ที่
คลังสินค้าในปี พ ศ 2564 อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 84.6 เพิม่ ข้นเล็กน้อยจากปี พ ศ 2563 ซ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 83.8
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ตลาดอาคารคลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชาบริเว

ืนทีชลบรี ระยอง ะเชิ งเทรา

า ที 8 อ ทาน อ สงค์และอัตราการเชา ืนทีคลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชาบริเว ชลบรี ระยอง ะเชิ งเทรา
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ทีม่ า ่ าย ยั ล ที ่ รก า า การ ั า ร การ ร ทั ท ร ชารเตอร ร เท ทย ากั

จังหวัดชลบุรเี ป็ นจังหวัดทีม่ อี ุปสงค์คลังสินค้ามากที่สุด อยู่ท่ปี ระมาณ 1,103,400 ตารางเมตร รองลงมาคือ
จังหวัด ะเชิงเทรา อุปสงค์อยู่ท่ปี ระมาณ 565,658 ตารางเมตร และอุปสงค์ท่รี ะยองอยู่ท่ปี ระมาณ 222,965 ตาราง
เมตร ในส่วนของอัตราการเช่าพืน้ ทีท่ ส่ี งู สุด คือ จังหวัดระยอง อยู่ในอัตราร้อยละ 97.4 รองลงมาคือ จังหวัด ะเชิงเทรา
และ จังหวัดชลบุรี อยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 81.7 และ 79.1 ตามลาดับ ณ ปลายปี พ ศ 2564 จานวนอุปสงค์พน้ื ทีเ่ ช่า
คลังสินค้าเพิม่ ข้นกว่า 162,625 ตารางเมตร เมื่อเทียบกับปี พ ศ 2563
ณ ปลายปี พ.ศ. 2564 มีพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า ูกเช่าไปทัง้ สิ้น 1,892,023 ตารางเมตร จากพื้นที่อาคาร
คลังสินค้าทัง้ สิน้ 2,316,651 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าทีร่ อ้ ยละ 81.7 ซ่งอัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ ข้นจากปี พ.ศ.
2563 ซ่งอยู่ทร่ี อ้ ยละ 79.3 โดยมีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าที่ ูกเช่าเพิม่ ข้นจากปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 162,625 ตารางเมตร โดย
ค่าเ ลี่ยพื้นทีเ่ ช่าอาคารคลังสินค้าบริเวณนี้ต่อปี ย้อนหลัง 5 ปี (annual take up) อยู่ท่ปี ี ละประมาณ 141,427 ตาราง
เมตร
แนว น้ มของ า รวม รกิ จ รงงานสาเรจรู และคลังสิ นค้าสาเรจรู ใ ้เชา
าพรวมธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าในปี 2564 มีแนวโน้มทรงตัว เมื่อพิจารณา งจานวนพืน้ ที่ให้เช่าหรือ
อุปทาน พบว่าปรับตัวสูงข้นเล็กน้อยตามทิศทางตลาด และทิศทางในการดาเนินการโครงสร้างพื้น านของ าครั
โดยเ พาะโครงการพั นาพืน้ ทีเ่ ศรษ กิจพิเศษ าคตะวันออก หรือ อีอซี ี ทัง้ นี้หากพิจารณา งมูลค่าการลงทุนทางตรง
จากต่างชาติ (FDI) ในปี 2564 ที่ ่านมาพบว่าเงินลงทุนจากต่างชาติยงั คงเพิม่ ข้นทัง้ จานวนโครงการและมูลค่าการ
ลงทุ น อัน เนื่ อ งมาจาก าวะสงครามทางการค้า ระหว่ างจีน และสหรั ในปี ก่ อ นหน้ า โดยมีก ารลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นหมวดอิเล็กทรอนิกส์สงู สุดประมาณร้อยละ 23.82 แม้ว่าส านการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ยังคงส่ง ลต่อธุรกิจท่องเทีย่ วและการโรงแรม แต่การทีร่ ั บาลเริม่ มีการอนุ าติให้ คู้ นสามาร เดิน ทางข้าม
แดนได้ในรูปแบบ TEST & GO จะช่วยส่ง ลให้การขับเคลื่อนเศรษ กิจเป็ นไปด้วยดี และจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินการ
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ลงทุนเข้ามายัง าคอุตสาหกรรมลาดับ ดั ไป จาก าพรวมการ ลิตในเดือนธันวาคม 2564 พบว่าการ ลิตยานยนต์และ
แ งวงจรอิเล็กทรอนิกส์มจี านวนเพิม่ ข้นประมาณ ร้อยละ 9.15 และ 14.24 ซ่งอาจส่ง ลในแง่บวกกับธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่าในระยะ ดั ไป ทาเลทีน่ ักลงทุนสนใจตัง้ นิ่ านการ ลิต หรือ สนใจเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูป ยังคงเป็ น
ทาเลบริเวณพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษ กิจพิเศษ าคตะวันออก (EEC) เนื่องจากนโยบายการสนับสนุ นจาก าครั ไม่ว่า จะ
เป็ นการพั นาสนามบิน การพั นาร ไ ้ าความเร็วสูง และท่าเรือขนาดให ่ เพื่อรองรับการพั นาโครงการพั นา
ระเบียงเศรษ กิจพิเศษ าคตะวันออก (EEC) ส่ง ลให้ ู้ประกอบการหลายรายสนใจเข้ามาเช่าพืน้ ที่ในบริเวณนี้เป็ น
จานวนมาก
สาหรับ าพรวมธุรกิจคลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่าในช่ วงปี 2564-2565 มีแนวโน้ม ้ื นตัว มีความต้องการพืน้ ที่
เช่าเพิ่มข้นแม้ว่า เหตุการณ์ โควิด -19 จะขยายตัวต่อเนื่อง แต่การกระจายตัวของวัคซีนในปั จจุบนั ทัง้ ในไทยและ
ต่างประเทศเป็ นตัวกระตุ้นการกลับตัวของเศรษ กิจ ทาให้ประเทศคู่คา้ ของไทยเริม่ มีความต้องการสินค้ามากข้น าค
การส่งออกนาเข้าจงมีการเติบโตข้น ทัง้ นี้การลงทุนจากต่างประเทศ ของ าคอุตสาหกรรม าคเกษตร และ าคการค้า
บริการในประเทศ โดยเ พาะธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ปิ โตรเคมี อาหาร และ การแพทย์และสุข าพ มีการลงทุนที่
เพิม่ สูง คาดว่าจะส่ง ลต่ออุปสงค์คลังสินค้าในอนาคต การขยายตัวของ านการ ลิตร ยนต์ไ ้ าของต่างประเทศใน
ไทยยังคงเป็ นอีกปั จจัยสาคั ในการ ลักดันความต้องการพืน้ ทีเ่ ช่าคลังสินค้าในอนาคต บริเวณพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษ กิจ
พิเศษ าคตะวันออก (EEC) ที่เป็ นนโยบายที่ได้รบั การสนับสนุ นจาก าครั ไม่ว่าจะเป็ น การพั นาสนามบิน การ
พั นาร ไ ้ าความเร็วสูง และท่าเรือขนาดให ่ ยังคงเป็ นการ สงเสริมให้ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงาน สาเร็จ รูปมี
แนวโน้มทีด่ ขี น้ สืบเนื่องมาจากระบบโลจิสติกส์ทค่ี รบวงจร และ าคอุตสาหกรรมของไทยทีจ่ ะขยายตัวเพิม่ ข้นกลายเป็ น
แหล่งอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ของอาเซียน
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4.

ัจจัยความเสียง
4.1 ความเสียงทีเกียวกับกองทรัสต์ รือการดาเนิ นงานของกองทรัสต์
4.1.1 ความเสี ยงของผล ระกอบการของกองทรัสต์ขนอยูกับความสามารถของบริ ษัท ใน
ฐานะผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ และผู้ บ ริ ารอสัง าริ ม ทรั ย์ ใ นการจัด การและจัด า
ผล ระ ยชน์ จากทรั ย์สิน ลักของกองทรัสต์
บริษัท ใน านะ ู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ น ู้กาหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธ์การบริหาร
จัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ ซ่งการป บิ ตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ใน
านะ จู้ ดั การกองทรัสต์จะอยู่ ายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตี ู้ อื หน่วยทรัสต์อาจไม่มโี อกาสที่
จะประเมิน การตัด สิน ใจของบริษัท เกี่ย วกับ กลยุ ท ธ์ท่ีบ ริษัท น ามาใช้ห รือ การลงทุ น ของ
กองทรัสต์ตลอดจนเงือ่ นไขในการลงทุนดังกล่าวการทีบ่ ริษทั ไม่สามาร ดาเนินงานตามกลยุทธ์
ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามแ นทีว่ างไว้ อาจมี ลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ านะการเงินและ ล
การดาเนินงาน รวมทัง้ โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคั
ความสามาร ของบริษัท ในการดาเนิน งานตามกลยุทธ์ก ารลงทุน ของกองทรัสต์ให้ประสบ
ความสาเร็จนัน้ ข้นอยู่กบั ปั จจัยทีไ่ ม่แน่ นอนหลายประการ รวม งความสามาร ในการหาโอกาส
การลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณ ์การลงทุนของกองทรัสต์ รวมทัง้ การได้รบั
เงื่อนไขทางการเงินทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั จงไม่สามาร รับรองได้ว่าการดาเนินงานตามกลยุทธ์การ
ลงทุนของบริษทั ในความเป็ นจริงจะเป็ นไปตามแ นทีว่ างไว้ หรือสามาร ทาได้ ายในเวลาและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสม
อน่ ง บริษัท ได้แต่งตัง้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
( WHAID”) ให้เป็ น ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน โดยบริษัท ได้
มอบหมายนโยบายให้แ ก่ WHAID ใน านะ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ในการบริห ารจัด การ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตามสั าแต่งตัง้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์และ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ได้เข้าทากับ บู้ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ตามธุรกิจปกติ ดังนัน้ ตามสั าแต่งตัง้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มี
ความรับ ิด ชอบด้า นต่า ง ายใต้ก ารควบคุ มดูแลของ ู้จดั การกองทรัสต์ ซ่ง รวม งส่วนที่
เกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน หลัก ของกองทรัสต์ ได้แ ก่ การจัด เก็บ รายได้และบริห ารค่ า ใช้จ่า ย การท า
การตลาด การดูแ ลบ ารุ ง รัก ษา และซ่ อ มแซมทรัพ ย์สิน เป็ น ต้น ทัง้ นี้ หากบริษัท ไม่สามาร
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ให้ประสบความสาเร็จ หรือ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจจัดการทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ได้อย่างเหมาะสม อาจส่ง ลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัส ต์ และ หรือ รายได้ค่ า เช่ า ที่ก องทรัส ต์ ค วรจะได้ร ับ ซ่ ง จะส่ ง ลกระทบต่ อ ลการ
ดาเนินงาน และความสามาร ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ู้ อื หน่ วยทรัสต์ ตลอดจนการ
ชาระคืนหนี้ท่ี งกาหนดชาระ นอกจากนี้ หาก WHAID ไม่สามาร ป บิ ตั หิ น้าทีใ่ น านะ บู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ายใต้สั าแต่งตัง้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ กองทรัสต์อาจไม่สามาร แต่งตัง้
บุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สนิ หลัก ของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิ าพเทียบเท่ากันหรือ
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อาจไม่สามาร แต่งตัง้ บุคคลอื่นได้เลย ซ่ งอาจก่อให้เกิด ลกระทบในทางลบต่อการดาเนินงาน
และ านะการเงิน ของกองทรัสต์ ซ่ง ในท้า ยที่สุด แล้ว อาจส่ ง ลกระทบต่ อ ความสามาร ของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้กาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้ น โดย
บริษัท จะจัดให้มกี ารพิจารณา ลการดาเนินงานของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลา
การจ้า งบริหาร โดยจะมีก ารพิจารณา ลการดาเนิ น งานทุก 3 ปี แ ละมีร ะบบในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุม ายในของ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยสม่าเสมอ เพื่อ
สร้างความมั ่นใจแก่ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ว่า บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ทาหน้าทีบ่ ริหารทรัพย์สนิ ใน
โครงการอย่างมีประสิทธิ าพ และหากเกิดกรณีท่ตี ้องแต่งตัง้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อ่นื แทน
WHAID บริษัท จะจัด ให้มีก ารพิจ ารณาคุ ณ สมบัติต่ า ง ของ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ ห้
เหมาะสมกับการบริหารทรัพย์สนิ ก่อนการแต่งตัง้
4.1.2 ความเสียงทีกองทรัสต์อาจสู เสียผู้จดั การกองทรัสต์และ/ รือผู้บริ ารอสัง าริ มทรั ย์
รื อ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ แ ละ/ รื อ ผู้บริ ารอสัง าริ ม ทรั ย์อ าจสู เสี ยบคลากรที เ น
ผู้ บ ริ ารระดับ สู ง และบคลากรที มี ค วามเชี ยวชา ในการจัด าผล ระ ยชน์ จ าก
อสัง าริมทรั ย์
กรรมการ และ ู้บริหารระดับสูงของบริษัท ใน านะ ู้จดั การกองทรัสต์ และ WHAID ใน านะ
ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นส่วนสาคั ในการดาเนินการจัดหา ลประโยชน์และบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ การทีก่ องทรัสต์สู เสีย จู้ ดั การกองทรัสต์และ หรือ บู้ ริหาร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ ในกรณี ท่ี ู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละ หรือ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ สู เสีย
บุคลากรหลักดังกล่าวไป จะเป็ นการสู เสีย ู้มปี ระสบการณ์ ความรู้สายสัมพันธ์ทางธุรกิจและ
ความชานา การหาบุคลากรทีม่ คี วามสามาร ในระดับเดียวกันมาแทนทีเ่ ป็ นเรื่องทีท่ าได้ยาก จง
อาจส่ง ลให้ประสิทธิ าพในการดาเนินงานลดลง และอาจส่ง ลให้กองทรัสต์มคี วามสามาร ใน
การทากาไรลดลงหรือทาให้ขาดความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม WHAID ใน านะ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มหี น้าทีต่ ้องแจ้งให้บ ริษทั ทราบ หากมี
การเปลี่ย นแปลงบุ ค ลากรหลัก ในการจัด การและบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ และจะต้อ งจัด หา
บุคลากรหลักรายใหม่ท่มี ีความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็ น ู้ท่ี
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์พจิ ารณาว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมในการป บิ ตั หิ น้าทีแ่ ทนบุคลากรหลัก
รายเดิม และไม่มี ลกระทบต่อการป บิ ตั หิ น้าทีต่ ่าง ของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ชกั ช้า
เพื่อให้การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษั ท ใน านะ ู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่ต้ อ งแจ้ง ให้ท รัส ตี ท ราบหากมีก าร
เปลีย่ นแปลงบุคลากรหลักในการจัดการและบริหารกองทรัสต์และต้องจัดหาบุคลากรหลักรายใหม่
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามาร และประสบการณ์โดยเร็วเพื่อมิให้เกิด ลกระทบต่อการป บิ ตั หิ น้าทีต่ า่ ง
ของ จู้ ดั การกองทรัสต์และให้การบริหารจัดการกองทรัสต์เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
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4.1.3 ความเสียงจากการจัด าเงิ นคาเชาสา รับระยะเวลาการเชาทีตออาย อีก 30 ี และการ
อาจ ม ด้รบั การตอสั าเชาทรั ย์สินออก อีก 30 ี
เนื่องจากสั าเช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะทากับเจ้าของทรัพ ย์สนิ ทุกรายนัน้ จะมีกาหนดเวลา
30 ปี โดยเมื่อสิน้ สุดกาหนดเวลาการเช่าดังกล่าว ใู้ ห้เช่าได้ตกลงให้คามั ่นแก่กองทรัสต์ว่าจะให้
กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะต่อสั าเช่าได้อกี 30 ปี ทัง้ นี้ แม้ว่ากองทรัสต์จะมีสทิ ธิในการต่อสั าเช่า
ดัง กล่ า วตามค ามั ่นที่ ู้ใ ห้เ ช่ า ได้ใ ห้ไ ว้ตามสั าเช่ า ก็ต าม โดยมีก ารก าหนดค่ า เช่ า สาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุสาหรับทรัพย์สินไปอีก 30 ปี และค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า เป็ น
จานวน 505.50 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก จานวน 101.10 ล้านบาท สาหรับ
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่หน่ง จานวน 30.33 ล้านบาท สาหรับทรัพ ย์สนิ หลักทีล่ งทุน
เพิม่ เติมครัง้ ทีส่ อง และจานวน 79.75 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนเพิม่ เติมครัง้ ทีส่ าม
ทัง้ นี้ หากกองทรัสต์ไม่สามาร ระดมทุนได้เพียงพอตามค่าเช่าที่ได้กาหนดไว้กองทรัสต์อาจไม่
สามาร ใช้สทิ ธิในการต่อสั าดังกล่าวได้ หรือจากสาเหตุอ่นื ใดก็ดี ทอ่ี าจไม่สามาร ใช้สทิ ธิใน
การต่อสั าดังกล่าวได้ เช่น การ ดิ สั าโดยเจตนาของ ใู้ ห้เช่า หรือการมีการเปลี่ยนแปลง
ก หมาย หรือข้อป บิ ตั ทิ างก หมายเกีย่ วกับสั าเช่า หรือ รู้ บั โอนกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ซ่งเป็ นบุคคล ายนอกไม่ป บิ ตั ติ ามคามั ่น หรือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หรือ ้ื น ูกจิ การ
ของ ใู้ ห้เช่า เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ในการจัดหาเงินค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุ กองทรัสต์สามาร ตัดสินใจ
ใช้สทิ ธิในการต่ออายุสั าเช่าได้โดยการแจ้ง ให้ ู้เช่าทราบล่วงหน้าในปี ท่ี 21 งปี ท่ี 25 ของ
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ กองทรัสต์มรี ะยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาการระดมทุนได้อย่ าง
เพียงพอ กล่าวคือ ประมาณ 5-10 ปี เพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อชาระค่าเช่าและค่าจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุตามจานวนข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นเงินกู้ และ หรือ เงินทุน
และ หรือ เก็บ เงิน สะสมจากก าไรจากการด าเนิ น งาน โดยหากในเวลาดัง กล่ า ว กองทรัสต์
เห็นสมควรใช้การระดมทุนเพิม่ เติม และ หรือ การกู้ยมื เงิน และ หรือ การเก็บเงินสะสมจากการ
ดาเนินงาน อาจมี ลกระทบต่อสัดส่วนการ อื หน่วยทรัสต์ของ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ และ หรือ สัดส่วน
าระหนี้ และ หรือ ประโยชน์ตอบแทนที่ ู้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั
นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์อาจไม่สามาร ใช้สทิ ธิในการต่อสั าดังกล่าว
จากสาเหตุอ่นื ดังกล่าวข้างต้น กองทรัสต์จงกาหนดเงื่อนไขในสั าเช่าให้ ใู้ ห้เช่าทุกรายให้คา
รับรองว่าจะไม่ขาย จาหน่ ายหรือโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินทีเ่ ช่า ทัง้ นี้ เพื่อดารงส านะของ ใู้ ห้
เช่ า ตามสั าเช่า นอกจากนี้ กองทรัสต์ไ ด้จ ัด ให้ ู้ให้เ ช่ า น าทรัพ ย์สิน ที่ให้เ ช่า มาจานองกับ
กองทรัสต์โดยมีวงเงินจานองในจานวนไม่สูงกว่าราคาประเมินเ ลี่ยของ ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
2 รายทีท่ าการประเมินทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีก่ องทรัสต์ลงทุนโดยวิธคี ดิ จากรายได้ (Income Approach)
ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หรือในกรณีท่มี ีการกาหนดวงเงิน
จ านองไว้ตามก หมายที่เกี่ยวข้อง ให้ก าหนดวงเงิน จานองในจานวนสูง สุ ดเท่า ที่ก หมายที่
เกีย่ วข้องสามาร ให้ระบุได้ ซ่งจะต้องไม่สงู กว่าราคาประเมินเ ลีย่ ของ ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2
รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่กองทรัสต์ลงทุนในครัง้ นี้ โดยวิธีคดิ จากรายได้ (Income
Approach) ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ในการนี้ สาหรับกรณีทม่ี กี หมายกาหนดวงเงินจานอง
สูง สุ ด ไว้สาหรับ ที่ดิน แปลงใดทุ ก 10 ปี นั บ จากวัน เริ่ม ต้น ระยะเวลาการเช่ า คู่สั าตกลง
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ดาเนินการเพิม่ วงเงินจานองให้เท่ากับจานวนสูงสุดเท่าทีก่ หมายทีเ่ กีย่ วข้องสามาร ให้ระบุได้ ณ
ขณะนัน้ ซ่งจะต้องไม่สูงกว่าราคาประเมินเ ลี่ ยของ ู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 รายที่ทาการ
ประเมินทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีก่ องทรัสต์ลงทุนในครัง้ นี้ โดยวิธคี ดิ จากรายได้ (Income Approach) ณ
วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อเป็ นประกันการป บิ ตั ติ ามสั าเช่าและ
เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดข้นกับกองทรัสต์จากการทีไ่ ม่สามาร ใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามสั า
เช่าอีกด้วย
ซ่งหากเกิดกรณีดงั ทีก่ ล่าวมาข้างต้นและ ใู้ ห้เช่าไม่สามาร ดาเนินการแก้ไขได้ ายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสั าเช่า และเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามาร บังคับสิทธิในการต่ออายุสั าเช่า
ได้ กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหายจาก ใู้ ห้เช่าจากเหตุดงั กล่าว และมีสทิ ธิในการบอกเลิกสั า
เช่า และ หรือ บังคับจานองทรัพย์สนิ ทีจ่ านอง ายใต้สั าเช่าได้ทนั ที และ ใู้ ห้เช่าจะต้องชาระ
คืน ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า คงเหลือ ตามสัด ส่ ว นของระยะเวลาการเช่ า ที่เ หลือ อยู่ รวม งเงิน หรือ
ลประโยชน์อ่นื ใดที่ ใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ตลอดจนค่าขาดประโยชน์
จากการทีก่ องทรัสต์ไม่สามาร ใช้ประโยชน์ซ่งทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ซ่งรวมไป งระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุ
ทัง้ นี้ แม้กองทรัสต์จะเป็ นเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิบนทรัพย์สนิ ที่จานองในวงเงินจานอง (ซ่งอาจต่ ากว่า
ความเสียหายทีเ่ กิดข้นจริง) อย่างไรก็ดี หากกองทรัสต์ได้รบั ความเสียหายมากกว่าวงเงินจานอง
กองทรัสต์ยงั คงมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการทีม่ เี หตุ
ิดนัดเกิดข้นนัน้ จาก ู้ให้เช่า ใน านะเจ้าหนี้ไม่มปี ระกัน ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวอาจใช้
ระยะเวลาดาเนินการ และ หรือ ไม่สามาร เยียวยาความเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดข้นแก่กองทรัสต์ได้
4.1.4 ความเสียงจากความขัดแย้งทางผล ระ ยชน์ ทีอาจเกิ ดขน
บริษัท ใน านะ ู้จดั การกองทรัสต์ ซ่งเป็ นบริษัทย่อยของ WHAID โดย WHAID ือหุ้นของ
บริษทั ร้อยละ 99.99 และ WHAID ยังเป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ตามกลยุทธ์และนโยบายที่บริษัท กาหนด นอกจากนี้ WHAID และกลุ่ม
บริษัท WHAID ยังมีความเกี่ยวพันกับกองทรัสต์ใน านะเป็ น ู้ให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุน
นอกจากนี้เนื่องจาก WHAID และเจ้าของทรัพย์สนิ อื่นที่เป็ นบริษัทย่อยของ WHAID ยังคงเป็ น
เจ้าของที่ดนิ และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (ReadyBuilt) ให้เช่าซ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม โลจิสติกส์พาร์คเดียวกันกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุน และ WHAID ยังทาหน้าที่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิท ธิก ารเช่ า เหมราชอิน ดัส เตรีย ล ( HPF”) อีก ด้ว ย WHAID จะท าหน้ า ที่บ ริห ารและจัด หา
ลประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ ข อง HPF ซ่ ง มีลัก ษณะและที่ตัง้ ใกล้ เ คีย งกับ ทรัพ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ซ่งทาให้บทบาทต่าง ของ WHAID ที่มีต่อกองทรัสต์ทงั ้ ใน านะที่เ ป็ น
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ ใู้ ห้เช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทาง ลประโยชน์กบั กองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจาย
สินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built)ให้เช่า มาเสนอให้กบั กองทรัสต์ รวม งการ
จัดหา เู้ ช่าใหม่
63

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ตระหนัก งความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ท่อี าจเกิดข้น จงได้กาหนด
หลักเกณ ใ์ นการกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้ องกัน
ปั หาดังกล่าวที่อาจเกิดข้น โดยมีการกาหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ WHAID ป ิบตั ิหน้าที่เป็ น
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAID ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ทีม่ ี สู้ นใจเช่าทีด่ นิ
และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) WHAID
จะเสนอทรัพย์สนิ ทีว่ ่างทัง้ หมดทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเป็ น พู้ จิ ารณาตัดสินใจ
โดยไม่มกี ารแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ของ ่ ายใด รวม งการกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคารที่
สามาร เทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
เพื่อ ให้เ กิด ความโปร่ ง ใส และให้ลูก ค้า มีข้อ มูลเพีย งพอในการตัด สิน ใจ เว้น แต่ ก องทรัสต์ จะ
พิจารณาการดาเนินการทีเ่ หมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
นอกจากนี้ WHAID ใน านะ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดทารายงานต่าง เพื่อเสนอต่อ
ู้จดั การกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสั าแต่งตัง้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือตามทีบ่ ริษทั
และ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้กาหนดร่วมกัน
4.1.5 ความเสี ยงที ราย ด้ข องกองทรัสต์ ข นอยูกับฐานะทางการเงิ น ของผู้เชา ืนที และการ
ตัดสิ นใจตออายสั าเชาและสั าบริ การ เมือสั าเชาและสั าเชาบริ การของผู้
เชา ืนทีสิ นสดลง
ค่าเช่าทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จาก เู้ ช่าพืน้ ทีต่ ามสั าเช่าและสั าบริการ จะเป็ นทีม่ าของรายได้
หลักเพียงแหล่งเดียวของกองทรัสต์ ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจาก านะการเงินและ
ความสามาร ในการชาระค่าเช่าของ ู้เช่าพื้นทีไ่ ด้ หาก เู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายสาคั รายใดรายหน่ งหรือ
หลายราย หรือ เู้ ช่าพืน้ ทีจ่ านวนมากในขณะใดขณะหน่งมี านะการเงินทีด่ อ้ ยลง อาจทาให้ เู้ ช่า
พื้นที่ชาระเงินล่าช้าหรือเกิดการ ิดนัดชาระเงินค่าเช่าของ ู้เช่าพื้นที่ และทาให้ ู้เช่าพื้นที่ไม่
สามาร ชาระหนี้ได้ อย่างไรก็ดี เู้ ช่าพืน้ ทีท่ ุกรายทีท่ าสั าเช่าและสั าบริการกับกองทรัสต์
จะต้ อ งวางเงิน ประกัน การเช่ า ตลอดอายุ สั าให้แ ก่ ก องทรัส ต์ และส าหรับ ู้เ ช่ า ส่ ว นให ่
กองทรัสต์สามาร ยดเงินประกันดังกล่าวในกรณีท่ี เู้ ช่าพืน้ ทีไ่ ม่ชาระค่าเช่าหรือยกเลิกสั าก่อน
กาหนด ายใต้เงื่อนไขของสั าเช่าและสั าบริการนัน้ ซ่งการที่มี การวางเงินประกันใน
ลักษณะนี้จะช่วยลดความเสี่ยง และ หรือ ลกระทบต่อรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี อาจมี
สั ากับ เู้ ช่าพืน้ ทีบ่ างรายทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นการยกเลิกสั าเช่าและสั าบริการได้
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า โดยไม่ อื ว่าเป็ นการ ดิ สั าและกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิรบิ เงิน
ประกันตามสั าเช่า ซ่งอาจเกิดข้น ายหลังจากช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ค่าเช่าจาก
เจ้าของทรัพย์สนิ
นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากการที่ เู้ ช่าพืน้ ทีอ่ าจไม่ต่ออายุสั าเช่าพืน้ ที่ หรืออาจ
ขอต่ออายุส ั าเช่าพืน้ ทีด่ ว้ ยเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเงื่อนไขในสั าเช่า
พืน้ ทีป่ ั จจุบนั ซ่งอาจส่ง ลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคั ต่อ านะการเงิน ลการดาเนินงาน
และความสามาร ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
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อย่างไรก็ดี บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่อ
อายุสั าเช่ากับ เู้ ช่าพืน้ ทีท่ ก่ี าลังจะหมดสั าล่วงหน้าเป็ นเวลา 3-6 เดือนก่อนสั าเช่าจะ
ครบกาหนด ดังนัน้ เมื่อมี เู้ ช่าพืน้ ทีท่ ค่ี รบกาหนดอายุส ั าเช่าและไม่ประสงค์ทจ่ี ะต่ออายุส ั า
เช่า บริษทั ยังคงมีเวลาเพียงพอสาหรับการจัดหา เู้ ช่ารายใหม่มาแทนที่
4.1.6 ความเสี ยงจากการที กองทรัส ต์ มสามารถใช้ ระ ยชน์ จ ากทรั ย์สิ น ของ ครงการ
เนื องจากคู สั า ม ิ บัติ ตามสั าที เกี ยวข้ อ งกับ การลงทนและการบริ าร
อสัง าริมทรั ย์ของกองทรัสต์
ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์เข้าทาสั าเช่าทรัพย์ สิน
สั าซื้อขายสังหาริมทรัพย์ และสั าตกลงกระทาการ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กบั
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ หรือ สั าต่าง ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดหา ลประโยชน์ของกองทรัสต์ และ กู พันให้ค่สู ั าป บิ ตั ติ าม
ข้อกาหนดในสั า
อย่างไรก็ดี งแม้จะมีขอ้ กาหนดในสั าข้างต้น คู่สั าอาจป บิ ตั ิ ดิ สั าหรือเกิดเหตุการณ์
ใด อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรือ ดิ สั าได้ ในกรณีดงั กล่าว แม้กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิก
สั า เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใด ก็ตาม แต่เหตุ ิดสั าของคู่สั า
ดังกล่าวอาจทาให้กองทรัสต์ไม่ได้รบั ลประโยชน์หรือไม่สามาร บังคับให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสั าดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามาร บังคับให้คู่สั าต้องป ิบตั ิตามข้อกาหนดของสั า
หรือ คู่สั าไม่ชาระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน้ กองทรัสต์จ งอาจต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ ้ องร้องต่อศาล ซ่งการดาเนินการดัง กล่ าว บริษัท ไม่
สามาร คาดการณ์ได้ งระยะเวลาในการดาเนินการจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ และจานวน
เงินทีก่ องทรัสต์จะได้รบั ชดเชย เยียวยาต่อความเสียหายต่าง นอกจากนี้ ลแห่งคดียงั ข้นอยู่กบั
คาพิพากษาของศาล และ งแม้ศาลจะมีคาพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบ
ความยุ่งยากในการบังคับให้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาล ู้ อื หน่วยทรัสต์จงมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ไม่ได้รบั ลตอบแทนตามจานวนหรือ ายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ไว้
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากการลงทุ น ของกองทรัส ต์ เ ป็ น การลงทุ น โดยการเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ และน า
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ เู้ ช่าพืน้ ที่ แม้ว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ดัง กล่ า วจะได้มีก ารจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ า ต่ อ เจ้า พนั ก งานที่ดิน ที่เ กี่ย วข้อ งแล้ ว ก็ต าม แต่
กองทรัสต์ยงั มีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข้นจากการ ดิ สั าเช่า ในกรณีท่ี ใู้ ห้เช่าซ่งได้แก่ เจ้าของ
ทรัพ ย์สิน ป ิบ ัติ ิด ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขของสั าเช่ า ที่ไ ด้มีก ารจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ า
ดังกล่าว รวม งในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สามาร ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วนเนื่องจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ูกยดหรืออายัดตามคาสั ่งศาล ู้ให้เช่า ูกศาลสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์
ชัวคราว
่
หรือพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสั ่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริษัท การ
ช าระบั ชี หรือ ศาลมีค าสั ่งให้ ้ื น ู กิจ การ ท าให้สั าเช่ า ระหว่ า งกองทรัสต์แ ละเจ้า ของ
ทรัพย์สนิ สิน้ สุดลง ซ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวจะมี ลกระทบต่อกองทรัสต์ ทาให้กองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิใน
การนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วง ซ่งทาให้กองทรัสต์สู เสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนา
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อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิ วเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค ซ่งจะส่ง ลกระทบต่ออัตราการจ่าย ลตอบแทนของกองทรัสต์
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดข้น และเพื่อให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รบั การ
ชดเชยจากความเสียหายทีอ่ าจเกิดข้นแก่กองทรัสต์ กองทรัสต์จงจัดให้มกี ารดาเนินการเพื่อเป็ น
การลดความเสีย่ งดังกล่าว โดยกาหนดเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สนิ กับ ใู้ ห้เช่าว่า หาก ใู้ ห้เช่าไม่
สามาร ดาเนินการแก้ไขได้ ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสั าเช่า หรือเป็ นเหตุให้กองทรัสต์
ไม่สามาร บังคับสิทธิในการต่ออายุส ั าเช่ากับ ใู้ ห้เช่าได้ กองทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหายจาก
ู้ให้เช่าจากเหตุดงั กล่าว และ หรือ มีสิทธิในการบอกเลิก สั าเช่า และ หรือ บังคับจานอง
ทรัพย์สนิ ที่จานอง ายใต้สั าเช่าได้ทนั ที และ ู้ให้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ รวม งเงินหรือ ลประโยชน์อ่นื ใดที่ ใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้
ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ตลอดจนค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่สามาร ใช้
ประโยชน์ซง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ซ่งรวมไป งระยะเวลาการเช่าทีต่ ่อ
อายุ อย่างไรก็ดี การดาเนินการดังกล่าวอาจไม่สามาร เยียวยาความเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดข้นแก่
กองทรัสต์ได้
นอกจากนี้ หาก WHAID ใน านะคู่สั าตามสั าตกลงกระทาการไม่ดารงสัดส่วนการ ือ
หน่ ว ยทรัส ต์ จ นเป็ น เหตุ ใ ห้ก องทรัส ต์ ป ิบ ัติ ิด เงื่อ นไขตามสั ากู้ ยืม เงิน ของกองทรัส ต์
กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สามาร ชาระเงินต้น และ หรือ ดอกเบี้ยตามที่
กาหนดในสั ากู้ยมื เงิน หรือหากเกิดเหตุ ดิ สั าอื่น ายใต้สั าเงินกู้ (ซ่งเหตุ ดิ นัด
รวม งกรณีท่ี WHAID และ หรือ บริษัทในเครือของ WHAID มิได้เป็ น ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์) อาจส่ง ลให้ ใู้ ห้กู้อาจดาเนินการทางก หมายกับกองทรัส ต์หรือใช้สทิ ธิเรียกร้อง
ตามสั า อันเนื่องมาจากการไม่ป บิ ตั ติ ามสั ากู้ยมื เงิน เช่น ใช้สทิ ธิในการบังคับตามสั า
ที่เกี่ยวกับการให้หลักประกันส่วนใดส่วนหน่งหรือทัง้ หมดของกองทรัสต์ท่นี าไปเป็ นหลักประกัน
เงินกู้ เป็ นต้น ซ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวจะมี ลกระทบต่อกองทรัสต์ ทาให้กองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิในการ
นาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าออกให้เช่าช่วง ซ่งทาให้กองทรัสต์สู เสียรายได้ค่าเช่าช่วงและจะส่ง ลกระทบ
ต่ออัตราการจ่าย ลตอบแทนของกองทรัสต์
4.1.7

ความเสี ยงจากความเสี ย ายจากการดัด แ ลง รือ ติ ด ตังอ กร ์ Solar Rooftop และ
ระกอบกิ จการ ครงการผลิ ตกระแส ้ า ลังงานแสงอาทิ ตย์บน ลังคาเ อจ
ื า นายของ
บริษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ าวเวอร์ จากัด (ม าชน)
เนื่องจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ( WHAUP”) ซ่งปั จจุบนั
เป็ นบริษัทย่อยที่ WHAID ือหุ้นอยู่ร้อยละ 70.45 และได้เช่าช่วงพื้นที่บนหลังคาของทรัพย์สิน
หลักที่ลงทุนในปั จจุบนั บางส่ วน เพื่อวัต ุประสงค์ในการประกอบกิจการโครงการ ลิต ไ ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ิดตัง้ บนหลังคา อยู่ระหว่างการพั นาธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ ลิตไ ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคาและจะการดัดแปลงหรือติดตัง้ อุปกรณ์ Solar Rooftop บน
หลังคาทีเ่ ช่าช่วงจากกองทรัสต์ การดาเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์
เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดข้นดังกล่าว WHAUP ตกลงที่จะจัดให้มปี ระกัน
ความเสี่ยง ัยในทรัพย์สินขณะติดตัง้ อุปกรณ์ Solar Rooftop (Contractor All Risk Insurance)
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เพื่อประกอบกิจการโครงการ ลิตไ ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โดยประกันดังกล่าวครอบคลุมความ
เสียหายใด ทีอ่ าจเกิดข้นระหว่างการดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์หรือดัดแปลงหลังคารวม งมีการ
จัด ท าประกัน ความเสี่ย ง ัย ในทรัพ ย์ สิน (Property All Risk Insurance) แก่ โ ครงการ Solar
Rooftop และประกัน ยั รับ ดิ ต่อบุคคล ายนอก (Public Liability) อีกด้วย อย่างไรก็ดหี ากมูลค่า
ความเสียหายดังกล่าวสูงกว่าวงเงินประกันหรืออยู่นอกเหนือกรมธรรม์ประกัน ยั WHAUP ใน
านะ เู้ ช่าช่วงตกลงรับ ดิ ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดข้นแก่ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
นอกจากนี้ แม้ว่า เู้ ช่าพืน้ ทีจ่ ะได้ยนิ ยอมให้ WHAUP เข้าใช้ประโยชน์หลังคาเพื่อประกอบกิจการ
โครงการ Solar Rooftop ซ่ง กองทรัสต์จ ะได้แจ้ง ให้ ู้เ ช่าพื้น ที่ท ราบ งการติด ตัง้ อุ ปกรณ์ เพื่อ
ประกอบกิจการโครงการดังกล่าวในอนาคต การประกอบกิจการโครงการดังกล่าวอาจกระทบต่อ
การใช้สอยพืน้ ทีเ่ ช่าของ เู้ ช่าพืน้ ทีอ่ าคารซ่งอาจทาให้ เู้ ช่าพืน้ ทีย่ กเลิกสั าหรือไม่ต่อสั าซ่ง
จะส่ง ลกระทบในด้านลบต่อรายได้ของกองทรัสต์
4.1.8

ความเสียงจากการทีเจ้าของทรั ย์สินมีสิท ิ การกอสร้างสวนขยายเ ิ มเติ ม (Expandable
Area) ใน ืนทีสวนทีติ ดกันกับทรั ย์สิน ลักของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ทีเ่ ป็ นประเ ทอาคารโรงงานแบบ Detached Building บางแปลง
ายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (WHA ESIE ) ให้สทิ ธิ เู้ ช่า
พืน้ ทีใ่ นการต่อขยายอาคารบนพืน้ ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติม กล่าวคือ พืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ (Plot of Land)
สาหรับทีด่ นิ และอาคารโรงงานประกอบไปด้วยพืน้ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่รวมส่วนขยายเพิม่ เติม (Unexpanded
Leased Area) และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติม (Expandable Area) ซ่งเป็ นที่ดินเปล่าที่ ู้เช่าพื้นที่
สามาร ร้อ งขอให้บ ริษัท บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อีสเทิร์น ซีบ อร์ด อิน ดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด
( WHA ESIE”) ก่ อ สร้า งอาคารส่ ว นขยายเพิ่ม เติม (Expandable Area) โดยหากมีก ารใช้สิทธิ
ดัง กล่ า ว WHA ESIE จะท าการก่ อ สร้า งและเก็บ ค่ า เช่ า พื้น ที่ส่ว นขยายเพิ่ม เติม ณ วัน ที่ก าร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าเ พาะพื้นที่เช่าที่ไม่รวมส่วนขยาย
เพิม่ เติมเท่านัน้ โดยพื้นที่ส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area) ยังเป็ นของบริษัท WHAESIE
เนื่องจากพืน้ ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติมดังกล่าวยังไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ใด
เจ้าของทรัพย์สนิ ใน านะ ใู้ ห้เช่า และ หรือบุคคลที่ ใู้ ห้เช่ากาหนดให้เป็ น ดู้ าเนินการก่อสร้างมี
สิทธิ ่าน เข้า-ออก พืน้ ทีเ่ ช่าทีต่ ดิ กันเพื่อเข้าไปดาเนินการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิม่ เติมติดกับ
อาคารทีเ่ ช่าของกองทรัสต์ซ่ง เู้ ช่าพืน้ ทีข่ องกองทรัสต์ต้องการใช้สทิ ธิในพืน้ ทีส่ ่วนขยายเพิม่ เติม
นัน้ ายใต้เงือ่ นไขของสั าเช่าทรัพย์สนิ
ดังนัน้ เมื่อเจ้าของทรัพย์สนิ ได้รบั แจ้งจาก เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิม่ เติมติด
กับอาคารทีเ่ ช่าของกองทรัสต์บนพื้นที่ส่วนขยายเพิม่ เติมนัน้ การดาเนินการก่อสร้างอาคารส่วน
ขยายเพิม่ เติมดังกล่าวอาจกระทบต่อการใช้สอยของ ู้เช่าพื้นที่และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์เ ข้า ลงทุ น อย่ า งไรก็ดี ในกรณี ท่ีก ารก่ อ สร้า งอาคารส่ ว นขยายเพิ่ม เติม
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือในกรณีท่เี จ้าของทรัพย์สินกระท า ิด
ก หมาย ก ระเบียบ และ หรือ ข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงรับ ดิ ชดใช้ค่าเสียหายนัน้ แต่เพียง ่ ายเดียวทัง้ หมด นอกจากนี้ เจ้าของ
ทรัพย์สนิ และ หรือ ดู้ าเนินการก่ อสร้างจะจัดทาประกันความเสีย่ ง ยั ในทรัพย์สนิ (Contractor
All Risk Insurance) เพื่อครอบคลุมความเสียหายใด ทีอ่ าจเกิดข้นจากการก่อสร้างดังกล่าว
67

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

เมื่อการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area) แล้วเสร็จ WHA ESIE จะยังคงเป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิในอาคารส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area) นี้ และกองทรัสต์ยงั จะไม่ได้รบั
ประโยชน์ จากอาคารส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area) จนกว่ากองทรัสต์จะได้เข้าลงทุน
เพิม่ เติมในพื้นที่ดงั กล่าว ซ่ง WHA ESIE ให้สทิ ธิแก่กองทรัสต์ในการลงทุนในอาคารส่วนขยาย
เพิม่ เติม (Expandable Area) ตามทีจ่ ะได้ตกลงกันต่อไป
4.1.9 ความเสียงทีอาจเกิ ดขนอันเ นผลจากการทีกองทรัสต์ก้ยู ืมเงิ น
เนื่องจากในการลงทุนในทรัพย์สิน กองทรัสต์มี าระหนี้สนิ จากกู้ยมื เงินระยะยาววงเงิน 3,750
ล้านบาท หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 31.86 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ HREIT ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหน่งในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุน ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากการกู้ยมื เงินดังกล่าวได้ จากความ นั วนของ าวะ
เศรษ กิ จ และอัต ราดอกเบี้ย เนื่ อ งจากอั ต ราดอกเบี้ย ลอยตัว ตามสั าเงิน กู้ อ าจมีก าร
เปลี่ย นแปลงในระหว่ า งอายุ ข องสั ากู้ ยืม เงิน ซ่ ง จะส่ ง ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ทาให้กองทรัสต์มสี าพคล่องไม่เพียงพอในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้น และอาจจะ
กระทบต่ อ ความสามาร ของกองทรัส ต์ใ นการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ ู้ ือ หน่ ว ยทรัสต์
นอกจากนี้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่สามาร ชาระดอกเบีย้ และ หรือ เงินต้นตามทีก่ าหนดในสั า
กูย้ มื เงิน หรือเกิดเหตุ ดิ สั าอื่น ายใต้สั ากูย้ มื เงิน อาจส่ง ลให้ ใู้ ห้กอู้ าจดาเนินการทาง
ก หมายกับกองทรัสต์หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามสั า อันเนื่องมาจากการไม่ป บิ ตั ติ ามสั า
กู้ยมื เงิน เช่น ใช้สทิ ธิในการบังคับตามสั าทีเ่ กี่ยวกับการให้หลักประกันส่วนใดส่วนหน่งหรือ
ทัง้ หมดของกองทรัสต์ทน่ี าไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ เป็ นต้น นอกจากนี้กองทรัสต์อาจมีการกู้ยมื
เงินใหม่เพื่อมาชาระหนี้เงินกู้ยมื เดิม (Refinancing) ซ่งอาจมีความเสีย่ งทีอ่ าจใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ หรือไม่ได้ขอ้ ตกลงในสั ากู้ยมื เงิน บับใหม่ท่ดี เี ท่ากับข้อตกลงในสั ากู้ยมื เงิน
บับเดิมหรือในกรณีทม่ี กี ารกู้ยมื เงินเพิม่ เติมอาจมีขอ้ สั าบางประการซ่งจากัดการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์โดยความเสี่ยงจากการกู้ยมื เงินที่ก ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ อาจมี ลกระทบต่อส าพ
คล่องของกองทรัสต์ ซ่งจะส่ง ลกระทบต่อความสามาร ของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ ู้ อื หน่วยทรัสต์หรืออาจทาให้ประโยชน์ตอบแทนต่อ ู้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงได้
ทัง้ นี้ ู้จ ัด การกองทรัสต์ต ระหนั ก งความเสี่ย งดัง กล่ า ว และจะบริห ารจัด การกองทรัสต์โ ดย
คานง งความเสีย่ งดังกล่าว โดยจะมีมาตรการในการติดตาม ลการดาเนินงานของกองทรัสต์และ
ปั จจัย ายนอกต่าง รวม งแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ จู้ ดั การกองทรัสต์
อาจพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ กู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสั ากู้ยืมเงิน หรือการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น
บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือการดาเนินการใด กับเจ้าหนี้ เช่น การขอขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ การขอ ่อน นั เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ เป็ น
ต้น โดยกองทรัสต์จะดาเนินการดังกล่าวโดยคานง งก หมายทีเ่ กีย่ วข้อง และประโยชน์สงู สุดของ
ู้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคั
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4.1.10 ความเสียงทีกองทรัสต์ต้อง ง าเจ้าของทรั ย์สิน รือบคคลทีเจ้าของทรั ย์สินกา นด
สา รับการใ ้บริการสา าร ู คบาง ระการ
การให้บริการบางประการต่อทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนตามมาตร านที่ พู้ ั นาโครงการนิคม
อุตสาหกรรม โครงการเขตประกอบอุตสาหกรรม โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์คประกาศ
ใช้ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการเขตประกอบอุตสาหกรรม โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิ
สติก ส์พ าร์ค ซ่ง ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์เ ข้า ลงทุน ตัง้ อยู่ อาทิเ ช่ น การให้บ ริก ารสาธารณู ปโ ค
ส่วนกลางของโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการเขตประกอบอุตสาหกรรม โครงการดับบลิวเอช
เอ โลจิสติกส์พาร์ค ซ่งรวม งน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริการบาบัดน้ าเสีย อาจดาเนินการโดย ู้
ให้บริการซ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ใน านะ พู้ ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม พู้ ั นาโครงการ
เขตประกอบอุตสาหกรรม หรือ พู้ ั นาโครงการโลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) หรือบุคคลอื่นใดที่
เจ้ า ของทรัพ ย์ สิน ก าหนด บริษั ท จงไม่ ส ามาร รับ ประกัน ได้ ว่ า ู้ พ ั นาโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรม โครงการเขตประกอบอุตสาหกรรม โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค หรือ
บุคคลอื่นทีใ่ ห้สั ากับ พู้ ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค หรือ
บุคคลอื่นนัน้ จะป บิ ตั ติ ามข้อ ูกพันของตนตามสั าในการให้บริการใด ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ง
เหตุการณ์ทค่ี ่สู ั า ดิ สั าดังกล่าว อาจทาให้ ใู้ ห้บริการหยุดการให้บริการใด ต่อ เู้ ช่าพืน้ ที่
ของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ซ่งอาจเป็ นอุปสรรคในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ และอาจมี ลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย สาคั ต่ อ กิจ การ านะการเงิน ลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้
4.1.11 ความเสียงที กองทรัสต์อาจ มสามารถ าผู้เชา ด้ าย ลังสิ นสดระยะเวลาระยะเวลาทีมี
การชดเชยราย ด้คาเชาตามสั าตกลงกระทาการ
เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่ก องทรัสต์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่มี เู้ ช่า เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ ละครัง้ โดย
กาหนดอัตราค่าเช่าทีร่ บั ชดเชยรายได้แบ่งตามประเ ทของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ในระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าว กองทรัสต์ก็จะดาเนินการ ่าน ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการหา เู้ ช่าเพิม่ เติมสาหรับ
ทรัพย์สนิ ทีย่ งั ไม่มี เู้ ช่า อย่างไรก็ดี หากครบกาหนดตามช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ค่า
เช่ า แล้ว กองทรัสต์ไ ม่ สามาร จัด หา ู้เ ช่ า มาเช่ า พื้น ที่ท่ีไ ม่ มี ู้เ ช่ า ได้จ นเต็ม พื้น ที่ อาจท าให้
กองทรัสต์มรี ายได้ลดลงจากการขาดการชดเชยรายได้ ซ่งจะส่ง ลกระทบต่อความสามาร ในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนของกองทรัสต์ได้
4.1.12 ความเสียงจากการชดเชยคาเชาสวนขาดจากอัตราคาเชาขันตาตามสั าตกลงกระทาการ
ในอนาคต ปั จจัย ายนอกต่าง อาจทาให้กองทรัสต์มคี วามจาเป็ นต้องปล่อยเช่าพื้นที่ว่างใน
อัตราที่ต่ากว่าอัตราทีไ่ ด้รบั ชดเชยรายได้ หรือปรับลดอัตราค่าเช่าสาหรับการต่ออายุสั าใน ู้
เช่าบางรายจนต่ากว่าอัตราทีไ่ ด้รบั ชดเชยรายได้ เพื่อรักษาอัตราการเช่าทรัพย์สนิ ของกองทรั สต์
ซ่งอาจส่ง ลกระทบต่อรายได้รวมของกองทรัสต์ เมื่อเทียบกับรายได้ทร่ี วมการชดเชยรายได้ เพื่อ
เป็ น การลดความเสี่ย งจากเหตุ การณ์ ท่อี าจส่ ง ลกระทบต่ อ ลการดาเนิ น งานของกองทรัสต์
ดังกล่าว เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่าโดยชดเชยส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า
หากอัตราค่าเช่าของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าต่ากว่าอัตราขัน้ ต่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีก่ องทรัสต์
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ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ในแต่ละครัง้ ( ระยะเวลาชดเชยรายได้ ) โดยกาหนดอัตราค่า
เช่าทีร่ บั ชดเชยรายได้และอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า แบ่งตามประเ ทของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีต่ ามมาจากการชดเชยรายได้ในรูปแบบดังกล่าว เนื่องจาก
การชดเชยค่าเช่าโดยการชาระส่วนขาดนัน้ อาจทาให้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มกี ารจัดหา เู้ ช่า
รายใหม่หรือการต่ออายุส ั าเช่ากับ เู้ ช่ารายเดิมด้วยอัตราค่าเช่าทีต่ ่าลงเพื่อรักษาอัตราการเช่า
ของกองทรัสต์ไว้ และ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ซ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ มีหน้าทีช่ ดเชยเพียงส่วน
ขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าทีก่ าหนด
การเสนออัตราค่าเช่าทีต่ ่าลงกว่าอัตราชดเชยรายได้ ซ่งคานวณจากอัตราค่าเช่าเ ลีย่ ่วงน้าหนัก
ของพืน้ ทีเ่ ช่า ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน อาจส่ง ลกระทบต่ออัตราค่าเช่ารวมของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ รวม งความสามาร ในการปรับข้นอัตราค่าเช่าของกองทรัสต์ และอาจเป็ นการสร้าง
การแข่งขันด้านราคาในตลาดโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าได้ นอกจากนี้ การเสนออัตราค่าเช่าที่
ต่ากว่าค่าเช่าเ ลีย่ ของทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ให้กบั เู้ ช่าบางราย อาจเกิด ลกระทบต่อ เู้ ช่า
พืน้ ทีข่ องกองทรัสต์รายปั จจุบนั ซ่งอาจมีความต้องการขอลดค่าเช่าหรือต่ออายุสั าเช่าในอัตรา
ค่าเช่าทีต่ ่าลง ซ่งแม้อตั ราการเช่าจะอยู่ในระดับสูง รายได้โดยรวมของกองทรัสต์ในอนาคตก็อาจ
ลดลงกว่าในปั จจุบนั นอกจากนี้ หากกองทรัสต์ทาสั ากับ เู้ ช่าในช่วงใกล้ครบกาหนดระยะเวลา
ชดเชยรายได้ในราคาทีต่ ่ากว่าอัตราขัน้ ต่าทีก่ าหนด อาจส่ง ลให้เมื่อพ้นระยะเวลาทีก่ องทรัสต์จะ
ได้รบั ชดเชยรายได้ส่วนขาดแล้ว กองทรัสต์มรี ายได้ลดลงจากเดิมหรือเสียโอกาสทีจ่ ะนาห้องทีต่ ดิ
สั าเช่าแล้วนัน้ ให้เช่าแก่ลูกค้ารายอื่นทีอ่ าจมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่า เนื่องจากสั าเช่ามาตร าน
เป็ นสั าระยะเวลา 3 ปี
อย่ า งไรก็ต าม ในการจัด หา ลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์สิน หลัก ของกองทรัสต์ บริษัท ใน านะ
จู้ ดั การกองทรัสต์มนี โยบายและแนวทางในการกากับดูแลและติดตาม ลการบริหารจัดการของ
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การกาหนดอัตราค่าเช่าเป็ นไปอย่างเหมาะสมกับ
ส าวะการณ์ และมีความสมดุลกับอัตราการเช่า เทียบเคียงกับทรัพย์สนิ ในประเ ทอุตสาหกรรม
เดียวกัน ส่ง ลให้กองทรัสต์สามาร สร้างอัตรา ลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสมแก่ ู้
อื หน่วยทรัสต์ได้

4.2 ความเสียงทีเกียวกับทรั ย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทน
4.2.1 ความเสียงจากการแขงขันทีสูงขน งอาจสงผลกระทบตอการจัด าผู้เชา ืนที อัตราการ
เชา และอัตราคาเชา
กองทรัสต์มรี ายได้หลักจากการให้เช่าพื้นทีแ่ ละให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ ปู้ ระกอบการต่าง ซ่ง
เป็ น เู้ ช่าพืน้ ที่ อาคารคลังสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) โดยการประกอบ
ธุรกิจการให้เช่าอาคารคลังสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ดังกล่าวอาจมี
การแข่งขันที่สูงข้นจากการที่ ู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคารประเ ทเดียวกันข้นใหม่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันกับทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทาให้เกิดการแข่งขันในการแสวงหา เู้ ช่า
พืน้ ทีร่ ายใหม่ การต่ออายุของ เู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายเดิมและการปรับลดอัตราค่าเช่ าเพื่อให้ดงดูดต่อ เู้ ช่า
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พืน้ ที่ ซ่งอาจส่ง ลกระทบอย่างมีนัยสาคั ต่อ ลประกอบการธุรกิจ ลการดาเนินงาน และส านะ
ทางการเงินของกองทรัสต์
อย่ า งไรก็ ดี ส านที่ตัง้ ของทรัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์ อ ยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม โครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการดับบลิว เอชเอ โลจิส ติกส์ปาร์ค ซ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดชลบุ รี
ระยอง และ สระบุรี ซ่งเป็ นทาเลที่เหมาะสม เป็ นหน่งในจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ และมีเส้นทางการคมนาคมไปยัง ูมิ าคอื่นได้อย่างสะดวก ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวจง
สามาร ดงดูดให้ ู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี นอกจากนี้ การที่
WHAID เป็ น ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ยวชา ในการพั นาและ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเ ททีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป
(Ready-Built) ให้เช่ามาเป็ นระยะเวลาพอสมควร จะเป็ นปั จจัยสาคั ที่ช่วยเพิ่มศักย าพของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้สามาร แข่งขันกับ ปู้ ระกอบการรายอื่นได้
4.2.2 ความเสียงจากการกระจกตัวของผู้เชา และ/ รือ อตสา กรรม และ/ รือ สั ชาติ ของผู้เชา
เู้ ช่ารายให ่ 5 รายแรกของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็ น
อัตราส่วนพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 24.7 ของพืน้ ทีป่ ล่อยเช่ารวมของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน
โดยมี ู้เ ช่ารายให ่ท่ีสุดคิด เป็ น ประมาณร้อยละ 9.4 ของพื้น ที่ปล่ อ ยเช่า รวมของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ดังนัน้ หาก ู้เช่ารายให ่รายใดรายหน่ งดังกล่าวไม่สามาร ชาระค่าเช่า
ยกเลิกสั า หรือไม่ต่อสั า จะส่ง ลกระทบในด้านลบต่อรายได้ของกองทรัสต์ ประกอบกับ
ลักษณะของ ู้เช่าตามสั าเช่าอาจมีการกระจุกตัวในด้านอุตสาหกรรมและสั ชาติของ ู้เช่า
บางส่วน โดย เู้ ช่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนมีการประกอบธุรกิจยานยนต์ สินค้าอุปโ ค
บริโ ค และโลจิสติกส์ คิดเป็ นอัตราส่วนของพื้นที่ปล่อยเช่าประมาณร้อยละ 30.0 ร้อยละ 29.2
และร้อยละ 19.9 ตามลาดับ และ เู้ ช่าส่วนให ่เป็ น เู้ ช่าจากประเทศจีน สห าพยุโรป และ ป่ี ่ ุน
คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 34.9 ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 18.7 ตามลาดับ ซ่งหากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอุตสาหกรรมหรือเกิดปั หาในกรณีทเ่ี กี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อาจส่ง ลกระทบต่อความสามาร ในการชาระค่าเช่าหรือการยกเลิกสั าของ ู้เช่า
ดังกล่าวซ่งมีการพ่งพิงกับอุตสาหกรรมและ เู้ ช่าบางกลุ่มในสัดส่วนทีม่ นี ัยสาคั อาจส่ง ลกระทบ
ต่อ ลการดาเนินงานของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี บริษัท เชื่อว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้มกี ารวางระบบโครงสร้าง
พืน้ าน (Infrastructure) ทีม่ กี ารพั นาไปค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง และยังคงมี
ศักย าพในการลงทุนและยังคงเป็ นทีส่ นใจของนักลงทุนทีจ่ ะย้าย และ หรือขยาย านการประกอบ
ธุรกิจ ดังนัน้ โอกาสที่ ู้เช่ารายให ่จะไม่สามาร ชาระค่าเช่ายกเลิกสั าหรือไม่ต่อสั าใน
เวลาเดียวกัน รวม งโอกาสที่ เู้ ช่ารายให ่ทุกรายจะได้รบั ลกระทบจากโครงสร้างอุตสาหกรรม
ทีเ่ ปลีย่ นไปในช่วงเวลาเดียวกันและส่ง ลทางลบต่อกองทรัสต์น่าจะมีความเป็ นไปได้ต่า
4.2.3 ความเสียงทีเกียวข้องกับการ าผู้เชาเมือใกล้สินสดระยะเวลาการเชาของกองทรัสต์
เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนนี้เป็ นสิทธิการเช่าทีด่ นิ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง กองทรัสต์
จงมีความเสีย่ งในการจัดหา เู้ ช่าเมื่อ ใกล้สน้ิ สุดระยะเวลาการเช่าเนื่องจากช่วงระยะเวลาการเช่า
เป็ นปั จจัยหน่ งในการพิจารณาของ ู้เช่ าในการท าสั าเช่าที่ดิน และอาคารคลัง สิน ค้า ศู น ย์
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กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จ รูป (Ready-Built) อย่างไรก็ดีเนื่องจากในการท า
สั าเช่าทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (ReadyBuilt) กับ ู้เช่านัน้ ส่วนให ่มลี กั ษณะเป็ นสั ามาตร านที่มีอายุของสั าไม่เกิน 3 ปี ทาให้
ความเสี่ยงดัง กล่าวอาจเกิดข้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี สุดท้ายก่อนสิ้นสุดสั าเช่าทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์เพียงเท่านัน้ นอกจากนี้เนื่องจาก เู้ ช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้า
ระยะสัน้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะสามาร จัดหา เู้ ช่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี สุดท้ายก่อน
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์ได้
ความเสียงจากมูลคาของอสัง าริมทรั ย์ทีกองทรัสต์ลงทนตามการ ระเมิ นมูลคา ดยผู้
ระเมิ นมูลคาทรั ย์สิน ม ด้เ นเครืองแสดงมูลคาทีแท้จริงของอสัง าริมทรั ย์ และ ม
สามารถรับ ระกัน ด้วาราคาทีกองทรัสต์เข้าลงทนดังกลาวนันจะเ น ตามมูลคา
ระเมิ น มวาใน ัจจบัน รือในอนาคต
โดยทัว่ ไปการประเมิน ค่ า ทรัพ ย์สิน จะพิจ ารณาจากปั จ จัย ต่ า ง รวม งปั จ จัย บางประการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ เช่น ส านะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน
ความสามาร ในการแข่งขัน และคุณสมบัตทิ างกาย าพของทรัพย์สนิ ซ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นข้อสมมติ านอาจไม่
เกิดข้นตามที่คาดการณ์ ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ หรือส านการณ์ ท่มี ิได้คาดการณ์ ไว้ ซ่งข้อ
สมมติ านเหล่านี้อ้างอิงตามข้อมูลที่จดั หาให้โดยหรือในนามของบริษทั และเจ้าของทรัพย์สนิ
รวมทัง้ ยังได้มกี ารหารือกับบุคคลดังกล่าวด้วย ซ่งข้อสมมติ านเหล่านี้เป็ นการคาดการณ์และเป็ น
ความเห็นต่อเหตุการณ์ทอ่ี าจจะเกิดข้นในอนาคตจงอาจเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามเสีย่ งและอาจมีความไม่
แน่ นอนไม่ว่า ู้ลงทุนทราบอยู่แล้วหรือไม่ทราบมาก่อนก็ตาม นอกจากนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ประเมิน ค่ า ทรัพ ย์สิน อาจเป็ น ข้อ มู ล ที่บ างส่ ว นอ้ า งอิง จากและประกอบด้ว ยข้อ มูล ที่เ ป็ น การ
คาดคะเน การประมาณการ และข้อความในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์ในอนาคต อื่น ทีม่ คี วาม
เสีย่ งและมีความไม่แน่นอนได้ ทาให้เหตุการณ์ในอนาคตอาจมีความเสีย่ ง ความไม่แน่ นอน และมี
ปั จจัยอื่น ทีอ่ าจทาให้ ลหรือการดาเนินการทีเ่ กิดข้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสาคั จาก ลการ
ดาเนินการในอนาคตทีก่ ล่าวไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในข้อความในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์
ในอนาคต
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้เป็ นความเห็น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกีย่ วกับราคาซื้อขาย
ของหน่วยทรัสต์ในอนาคต หรือ านะการเงินของกองทรัสต์ เมื่อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว นอกจากนี้ ข้อมูลดัง กล่าวไม่ได้เป็ นการรวบรวม
เอาข้อมูลทัง้ หมดที่อาจจะจาเป็ นหรือเป็ นที่ต้องการเพื่อใช้สาหรับการประเมินค่าทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ การลงทุนในกองทรัสต์หรือในหน่ วยทรัสต์ได้อย่างครบ ้วน รวมทัง้ ข้อมูลและ
รายการต่าง ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้ใ ห้สทิ ธิหรือเสนอทางแก้ไขแก่ ู้
ลงทุนหรือบุคคลอื่นใดและไม่ได้ประสงค์ให้เกิดหรือไม่ควรทีจ่ ะนาไปตีความเป็ นรูปแบบใด ทีเ่ ป็ น
การประกัน านะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์หรือเป็ นข้อความในลักษณะที่
เป็ นการคาดการณ์ในอนาคตอื่นใด
นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการสอบทานข้อสมมติ านที่บริษัทประเมินมูลค่ าทรัพย์สินใช้ใ นการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ว่ามีความสมเหตุสม ล อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่สามาร

รับประกันได้ว่าการประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นัน้ สะท้อนมูล
ค่ า ที่แ ท้จ ริง ของทรัพ ย์สิน หลัก ของกองทรัสต์เ สมอ หรือ รับ ประกัน ได้ว่า บริษัท ประเมิน มูลค่า
ทรัพย์สนิ อิสระรายอื่น จะให้ ลการประเมินค่าทรัพย์สนิ เช่นเดียวกันได้ ดังนัน้ บริษัท จงไม่
สามาร รับประกันได้ว่าราคาทีก่ องทรัสต์ขายสิทธิในทรัพย์สนิ อย่างใดอย่างหน่งในอนาคตอาจจะ
ต่ ากว่ามูลค่าที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้กาหนดไว้ ณ วันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ดงั กล่าว หรืออาจจะต่ากว่ามูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จดั หา
มาได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิท่ไี ด้จากการประเมินค่าทรัพย์สินในเบื้องต้นโดยบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้เสมอ
ไปหากกองทรัสต์มกี ารจาหน่ายสิทธิในทรัพย์สนิ นัน้ หรือในกรณีทม่ี กี ารชาระบั ชีของกองทรัสต์
4.2.5

ความเสียงทีสิ ท ิ การเชาอสัง าริมทรั ย์ทีกองทรัสต์เข้าลงทนสูงกวามูลคาตามการ ระเมิน
มูลคา ดยผู้ ระเมิ นมูลคาทรั ย์สิน งอาจมีความเสียงในการขาดทนจากการด้อยคาของ
ทรั ย์สินทางบั ชีและกองทรัสต์อาจต้องมีการลดทนเ ือจาย ระ ยชน์ ตอบแทนใ ้แกผู้ถือ
นวย
กองทรัสต์อาจเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ูลค่าสูงกว่ามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ตามการประเมินมูลค่าโดย ู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี การกาหนดมูลค่าสุดท้ายที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนจะข้นกับปั จจัยหลายประการ อาทิเช่น ส าวะทางเศรษ กิจ าวะตลาดทุน
อัต รา ลตอบแทนของกองทรัส ต์ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ท่ีเ ที ย บเคีย งกัน ได้ อัต รา
ลตอบแทนของ ลิต ณ
ั ท์ างการเงินทีใ่ กล้เคียงกัน ณ ขณะนัน้ และความต้องการของนักลงทุน
ทัง้ นี้ เนื่องจากมาตร านทางบั ชี มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ในปี แรกจะอ้างอิงจากมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน แต่มูลค่าทรัพย์สนิ ในปี ต่อ ไปจะอ้างอิงจากราคาประเมินของ ู้
ประเมินอิสระ ซ่งหากมูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุนสูงกว่าราคาประเมินของ ู้ประเมินอิสระในปี
ต่อไป กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ เนื่องจากมูลค่าทาง
บั ชี และทาให้มลู ค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทรัสต์ลดลง ทัง้ นี้ การขาดทุนดังกล่าวเป็ นการ
ขาดทุนทีเ่ ปิ ดเ ยตามมาตร านบั ชี ซ่งมิได้มี ลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ และมิได้
มี ลกระทบต่อความสามาร ในการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้แก่ ู้ ือหน่ วยแต่อย่างใด โดย
กองทรัสต์จะบันทกบั ชีจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดข้นจากเงินลงทุน
และมี ลต่อกาไรทีเ่ กิดข้นและทีย่ งั ไม่เกิดข้นจากเงินลงทุนของกองทรัสต์ ซ่งอาจทาให้กองทรัสต์
จ่ายประโยชน์ตอบแทนส่วนหน่งเป็ นเงินปั นส่วนแบ่งให้แก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ และบางส่วนเป็ นเงิน
จากการลดทุนเพื่อจ่ายเงินคืนทุนอันเกิดจากส าพคล่ องส่ว นเกินจากมูลค่าทรัพย์สินที่ล ดลง
ดัง กล่ า ว โดย ู้จ ัด การกองทรัสต์จะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อ ประโยชน์ สูง สุ ดแก่ ู้ ือ
หน่วยทรัสต์

4.2.6 ความเสียงในการลงทนในสิ ท ิ การเชาอสัง าริ มทรั ย์ งมูลคาจะลดลงตามระยะเวลา
การเชาทีเ ลืออยู
กองทรัสต์มกี ารลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ่งมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่อนั เนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การ
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

เปลี่ยนแปลงในอัตราการเช่าพื้นที่ และ หรือ อัตราค่าเช่าพื้นที่ หรือเนื่องจากสาเหตุอ่นื ใดที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจ
ส่ง ลกระทบอย่างมีนัยสาคั ต่อมูลค่าทรัพย์สนิ และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
4.2.7 ความเสียงทีอาคารอาจมีส า ด้อยลงในการจัด า ระ ยชน์ ตลอดอายสิ ท ิ การเชาและ
สิ ท ิ การเชาทีตออาย และ/ รือความเสียงทีเงิ นเกบสารองเ ือการ อมแ ม รือการ
รับ รงใ ในทรั ย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนครังแรกอาจมี มเ ียง อ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัสต์เ ข้า ลงทุ น มีอ ายุ เ ลี่ย ประมาณ 8.9 ปี โดย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวสามาร จาแนกตามช่วงอายุได้ดงั นี้ อายุน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 2.2 อายุประมาณ
5-7 ปี ร้อยละ 0.4 อายุประมาณ 7-10 ปี ร้อยละ 83.7 อายุประมาณ 10-15 ปี ร้อยละ 12.1 และ
อายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 1.6
ในกรณี ท่ีท างกองทรัส ต์มิไ ด้ด าเนิ น การบ ารุ ง รัก ษา และซ่ อ มแซม ปรับ ปรุ ง ทรัพ ย์ สิน อย่ า ง
เหมาะสม อาคารอาจมีส าพด้อ ยลงหรือบางอาคารทีอ่ ายุมากกว่า 10 ปี ในปั จจุบนั อาจมีส าพ
ด้อยลงมากกว่าอาคารอื่น หรืออาคารอาจมีลกั ษณะรูปแบบอาคารและการใช้สอยล้าสมัย ซ่งอาจ
ไม่สามาร จัดหาประโยชน์ตลอดอายุสทิ ธิการเช่า 30 ปี และสิทธิการเช่าทีต่ ่ออายุไปอีก 30 ปี ได้
อย่างเหมาะสม และมี ลกระทบทางลบต่อ ลการดาเนินงานของกองทรัสต์ได้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
กองทรัสต์เกิดปั หาเงินเก็บสารองไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม และ หรือ การปรับปรุงส าพ
ทรัพย์สนิ เพื่อรักษาศักย าพในการแข่งขันก็อาจส่ง ลกระทบในทางลบต่อการดาเนินงาน านะ
การเงิน ลการดาเนินงาน และความสามาร ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ ู้
อื หน่วยทรัสต์ได้
อย่างไรก็ดี ในการดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สนิ เพื่อให้มสี าพในการจัดหา
ประโยชน์ทางเศรษ กิจทีเ่ หมาะสมตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่า 30 ปี และสิทธิการเช่าทีต่ ่ออายุไป
อีก 30 ปี จู้ ดั การกองทรัสต์มแี นงานทีจ่ ะทยอยเก็บสารองค่าซ่อมแซม และค่าปรับปรุงทรัพย์สนิ
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ จากประสบการณ์ของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอดีต การปรับปรุง ซ่อมแซม
และ หรือเปลี่ยนทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นสาระสาคั ส่วนให ่ อาทิ การทาสีอาคาร การปรับปรุง
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ระบบป้ องกันอัคคี ยั หลังคา หม้อแปลงไ ้ า เป็ นต้น จะเกิดข้นทุก
6-20 ปี บริษทั จะมีการวางแ นในการประมาณการค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ
หรือ เปลี่ยนทรัพย์สนิ เพื่อทาการสารองเงินในการปรับปรุง และซ่อมแซมส าพทรัพย์สนิ ทุกปี
โดยพิจ ารณาจากแ นการด าเนิ น งานของ ู้บริห ารอสังหาริมทรัพย์ และ หรือ ู้เ ชี่ย วชา ที่
เกีย่ วข้อง
นอกจากนี้ หากการเก็บเงินสารองดังกล่าวไม่เพียงพอ กองทรัสต์อาจจะพิจารณาจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมเช่น เงินกู้ ตราสารหนี้ เป็ นต้น เพื่อใช้ในการปรับปรุง และซ่อมแซมส าพ
ทรัพย์สนิ ให้อยู่ในส าพทีด่ ี และเหมาะสมในการจัดหาประโยชน์เพื่อเป็ นการลด ลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์
4.2.8 ความเสียงเกียวกับใบอน าตใ ้ใช้ทีดิ นและ ระกอบกิ จการในนิ คมอตสา กรรม
กองทรัสต์ เจ้าของทรัพย์สนิ และ เู้ ช่าหรือ เู้ ช่าช่วงจะต้องดาเนินการเพื่อให้ได้มาซ่งใบอนุ าตใน
การใช้ท่ดี นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมของแต่ละ ่ ายอย่าง ูกต้อง หากกองทรัสต์
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เจ้าของทรัพย์สนิ เู้ ช่า หรือ เู้ ช่าช่วงทอดใดทอดหน่งไม่ได้รบั ใบอนุ าตดังกล่าวหรือใบอนุ าต
ูกยกเลิกหรือไม่มกี ารต่ออายุ จะมี ลกระทบในทางลบดังต่อไปนี้
ในกรณีทก่ี องทรัสต์ไม่ได้รบั ใบอนุ าตหรือใบอนุ าต ูกยกเลิกหรือไม่มกี ารต่ออายุ กองทรัสต์จะ
ไม่สามาร ใช้ทด่ี นิ หรือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมต่อไปได้ และอาจเป็ น ลให้ไม่สามาร
ป ิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้ าที่ ายใต้สั าเช่า หรือสั าเช่าช่วงได้ ซ่งอาจมี ลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคั ต่อ ลประกอบการของกองทรัสต์
สาหรับในกรณีของ เู้ ช่าหรือ เู้ ช่าช่วงนัน้ หากเกิดกรณีดงั กล่าว เู้ ช่าหรือ เู้ ช่าช่วงจะไม่สามาร
ป บิ ตั ติ ามข้อกาหนดและหน้าที่ ายใต้สั าเช่าหรือสั าเช่าช่วงได้ ซ่งจะเป็ นเหตุแห่งการเลิก
สั าและกองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะเลิกสั าเช่าหรือสั าเช่าช่วงได้ อน่ง ในช่วงเวลาทีก่ องทรัสต์
ดาเนินการหาคู่สั ารายใหม่แทน เู้ ช่าหรือ ู้เช่าช่วง และสามาร เจรจาตกลงกับคู่สั าราย
ใหม่ได้สาเร็จ กองทรัสต์จะมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามก หมาย เนื่องจากการ ดิ สั า
ของ ู้เช่าหรือ ู้เช่าช่วง ซ่งหากกองทรัสต์ไม่สามาร หาคู่สั ารายใหม่เพื่อมาเช่าหรือเช่าช่วง
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนทีไ่ ด้รบั อนุ าตได้ ายในเวลาอันควรหรือไม่สามาร เจรจาตกลงกับคู่สั าราย
ใหม่ในสั า บับใหม่โดยมีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ได้ รายได้ของกองทรัสต์อาจ
หยุดชะงักหรือลดลงซ่งอาจมี ลกระทบในทางลบต่อ ลประกอบการของกองทรัสต์
นอกจากนี้ ในกรณีทเ่ี จ้าของทรัพย์สนิ ซ่งเป็ น ใู้ ห้เช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ไม่สามาร ต่อ
อายุใบอนุ าตให้ใช้ท่ดี ินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมได้ เมื่อใบอนุ าตดังกล่าว
หมดอายุ ก็อาจมี ลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคั ต่อกองทรัสต์ คือ อาจส่ง ลให้เจ้าของ
ทรัพย์สนิ ไม่สามาร ใช้ท่ดี นิ ในการปล่อยเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้และกองทรัสต์จะไม่สามาร ให้ ู้
เช่าช่วงใช้ท่ดี ินดังกล่าวต่อไปได้ซ่งจะส่ง ลกระทบในทางลบต่อ ลประกอบการของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ได้กาหนดไว้ในสั าเช่าและสั าตกลงกระทาการทีไ่ ด้จดั ทา และจะ
ทาข้นกับเจ้าของทรัพย์สนิ โดยเจ้าของทรัพย์สนิ จะต้องดารงส านะเป็ น รู้ บั ใบอนุ าตให้ใช้ทด่ี นิ
และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ะนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวกองทรัสต์ย่อมมีสทิ ธิท่ี
จะเรียกค่าเสียหายทีเ่ กิดข้น
อย่างไรก็ดี โอกาสทีก่ องทรัสต์ เจ้าของทรัพย์สนิ เู้ ช่า หรือ เู้ ช่าช่วงทอดใดทอดหน่งไม่สามาร
ต่ออายุใบอนุ าตให้ใช้ท่ดี นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุ าต ูกยกเลิก
ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นมีโอกาสเกิดข้นได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากในทางป บิ ตั ิ กองทรัสต์ เจ้าของ
ทรัพย์สนิ ู้เช่า หรือ ู้เช่าช่วงมีหน้าทีต่ ้องป ิบตั ติ ามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุ าตให้ใช้ทด่ี นิ และ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม รวม งข้อบังคับคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และก หมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องดาเนินการประกอบกิจการตามประเ ท
ชนิด หรือขนาดตามทีไ่ ด้รบั อนุ าต หรือการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต้องเป็ นไปตามก หมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วย อน่ง ในการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซ่งใบอนุ าตในการใช้ท่ี ดนิ และ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และการดาเนินการต่ออายุใบอนุ าตในการใช้ท่ดี ินและ
ประกอบกิจการในนิคมอุต สาหกรรมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 วัน โดยในการขอต่ออายุ
ใบอนุ าต รู้ บั ใบอนุ าตจะต้องยื่นคาขอก่อนวันทีก่ ารอนุ าตสิน้ อายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน
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4.3 ความเสียงทีเกียวกับการลงทนในอสัง าริ มทรั ย์
4.3.1 ความเสียง ดยทัว ในการลงทนในอสัง าริมทรั ย์
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มคี วามเสีย่ งหลายด้าน เช่น
1) การเปลีย่ นแปลงในทางลบด้านการเมืองและ าวะเศรษ กิจ เช่น าวะเศรษ กิจ ด อยทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศและความต้องการในการบริโ คโดยรวมลดลง หรือ ส านการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID- ทาให้มมี าตรการจากัดการเดินทางชัวคราว
่
2) ส าวะด้านลบของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
3) การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเ ้ อ อัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
4) การเปลี่ย นแปลงนโยบายทางการเงินหรือ นโยบายทางเศรษ กิจอื่น ของประเทศและ
ต่างประเทศ
5) การเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ม่ได้คาดการณ์ไว้
6) การเปลี่ย นแปลงก หมายหรือ ก ระเบีย บทางด้า นสิ่ง แวดล้ อ ม ก หมาย ัง เมือ ง และ
ก ระเบียบอื่น ของรั ตลอดจนนโยบายทางการคลัง
7) การเรียกร้องความรับ ดิ ชอบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
8) การเปลีย่ นแปลงของราคาตลาดของอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
9) การเปลีย่ นแปลงของราคาน้ามันและเชือ้ เพลิงอื่น
10) การเปลี่ยนแปลงความนิยมในประเ ทของอสังหาริมทรัพย์และส านที่ตงั ้ ซ่งนาไปสู่การมี
พื้นที่ให้เช่ามากเกินความต้องการ หรืออาจทาให้ความต้องการของ เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นตลาดใด
ลดลงสาหรับอสังหาริมทรัพย์บางประเ ท
11) การกระทาของ เู้ ช่าพืน้ ทีท่ อ่ี าจส่ง ลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของเจ้าของทรัพย์สนิ
12) ความไม่สามาร ดาเนินการต่ออายุสั าเช่าพื้นที่ หรือในการนาพื้นที่ออกให้เช่าแก่ เู้ ช่า
รายใหม่เมื่อสิน้ สุดอายุส ั าเช่า
13) ความไม่สามาร ในการเก็บค่าเช่าจาก ู้เช่าพื้นที่ ายในระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่สามาร
เรียกเก็บได้เนื่องจาก เู้ ช่าพืน้ ทีล่ ม้ ละลายหรือมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือในกรณีอ่นื
14) ความไม่เพียงพอของความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกัน ยั ทีม่ ี หรือค่าเบี้ยประกัน ยั ทีเ่ พิม่
สูงข้น
15) การที่ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ม่ ส ามาร ให้บ ริก ารหรือ จัด หาการบริก ารเกี่ย วกับ การ
บารุงรักษาและการให้บริการอื่น ได้อย่างพอเพียง
16) ความชารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซ่งต้องได้รบั การแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการ
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ซง่ ก่อให้เกิดรายจ่ายลงทุน ทีไ่ ม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
17) การขาดส าพคล่องในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
18) การพ่งพิงกระแสเงินสดอย่างมากในการบารุงรักษาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ทม่ี อี ยู่
19) การเพิม่ ข้นของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ง าษีอากรทีเ่ กีย่ วข้อง
20) ส่วนได้เสียหรือ าระ กู พันต่าง ซ่งไม่สามาร พบได้หรือไม่เปิ ดเ ยจากการตรวจสอบทีด่ นิ
ณ สานักงานทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องในขณะทีท่ าการตรวจสอบ
21) เหตุสุดวิสยั ความเสียหายทีไ่ ม่สามาร เอาประกัน ยั ได้ และปั จจัยอื่น และ
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22) การเปลีย่ นแปลงของก หมายและระเบียบต่าง ทางด้าน าษีอากรและด้านอื่น
ปั จจัยหลายอย่างตามทีก่ ล่าวข้างต้นอาจเป็ นสาเหตุของความ นั วนของอัตราการเช่าพืน้ ที่ อัตรา
ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซ่งจะส่ง ลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
และรายได้ทจ่ี ะได้รบั จากอสังหาริมทรัพย์
การประเมินค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ประจาปี จะสะท้อนปั จจัยต่าง ดังกล่าว และส่ง ลให้
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เพิม่ สูงข้นหรือลดต่าลงได้ มูลค่าเงินลงทุนของทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัส ต์ อ าจลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคั หากเกิ ด วิก ฤตในทางลบอย่ า ง ั บ พลัน ต่ อ ราคา
อสัง หาริม ทรัพ ย์หรือ ต่อ เศรษ กิจ ในกรุ ง เทพมหานครและจังหวัด ต่า ง ในประเทศไทยซ่งมี
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตงั ้ อยู่ในปั จจุบนั หรือทีจ่ ะมีในอนาคต

4.3.2 กองทรัส ต์ อ าจ ด้ ร ับ ผลกระทบในทางลบจากการขาดส า คลองจากการลงทนใน
อสัง าริ ม ทรั ย์แ ละการขาดทางเลื อ กอื นในการใช้ ระ ยชน์ จ ากทรั ย์สิ น ลัก ของ
กองทรัสต์
กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก ซ่งการ
ลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าสูง อย่างไรก็ดเี นื่องจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจมี
ส าพคล่องต่ า ซ่งอาจมี ลกระทบต่อความสามาร ของกองทรัสต์ในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการ
ลงทุน (Investment Portfolio) หรือความสามาร ในการเปลี่ยนทรัพย์สนิ บางส่วนเป็ นเงินสด เพื่อ
รองรับกับการเปลี่ย นแปลงของส าวะเศรษ กิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และปั จจัยอื่น เช่น
กองทรัสต์อาจไม่สามาร โอนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ ายในระยะเวลาอันสัน้
หรืออาจ ูกบังคับให้ต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อให้สามาร โอนสิทธิการเช่าได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจประสบปั หาในการหาแหล่งเงินกู้ในระยะเวลาทีท่ นั ท่วงที
และ ายใต้เงือ่ นไขทางการค้าทีด่ ี ในกรณีทเ่ี ป็ นการกูย้ มื เงินทีใ่ ช้ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เป็ น
หลักประกัน เนื่องจากทรัพย์สนิ ประเ ทอสังหาริมทรัพย์ไม่มสี าพคล่อง นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์อาจไม่ สามาร เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้อย่างรวดเร็ว หาก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เหล่านัน้ ไม่สามาร สร้างกาไรได้อนั เนื่องมาจากส าวะการแข่งขัน
อายุของทรัพย์สิน ปริมาณความต้องการที่ลดต่ า ลง หรือปั จจัยอื่น อีกทัง้ การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทัวไปแล้
่
วจะต้องมีการลงทุนใช้เงิน
เพิม่ เติม ปั จจัยต่าง เหล่านี้อาจส่ง ลกระทบต่อ านะทางการเงินและ ลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ และส่ง ลกระทบในทางลบต่อความสามาร ของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์

4.3.3 ความเสียงทางการเมือง
านะการเงิน ลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์อาจได้รบั อิทธิพลบางส่วนจาก
ส านการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ดังจะเห็นได้ว่าส านการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
ประสบ าวะขาดเส ียร าพหลายครัง้ เหตุการณ์ดงั กล่าวส่ง ลกระทบต่อ าวะเศรษ กิจและ
สังคมของประเทศไทย
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บริษัท จงไม่ สามาร รับประกันได้ว่ าจะไม่มีเ หตุก ารณ์ ท่จี ะน าไปสู่ก ารขาดเส ียร าพทาง
การเมือ งอีก ซ่ง อาจมี ลในทางลบอย่า งมีนั ยสาคั ต่อการดาเนิน งาน านะการเงิน ลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์

4.3.4 การเ ลียนแ ลงในมาตรฐานการบั ชี รือก มายทีเกียวข้อง
กองทรัสต์อาจได้รบั ลกระทบจากการมี ลบังคับใช้ของมาตร านการบั ชี บับใหม่ หรือการ
ปรับปรุงก หมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตร านการบั ชี มาตร านการรายงานทางการเงิน
ของไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับมาตร านการบั ชีทไ่ี ด้รบั การปรับปรุงเพิม่ เติมให้
ตรงกับมาตร านการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Standards – IFRS) งบการเงินของกองทรัสต์อาจได้รบั ลกระทบจากการบังคับใช้มาตร านการ
บั ชีท่ไี ด้มกี ารแก้ไขปรับปรุง โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตร านการบั ชีน้ีไม่
สามาร ทราบได้และข้นอยู่กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ บริษทั จงไม่อาจรับประกันได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มี ลกระทบอย่างมีนัยสาคั ต่อการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์หรือ
ต่อ ลการดาเนินงานและ านะการเงินของกองทรัสต์ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวยังอาจมี ลกระทบ
ในทางลบต่อความสามาร ของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ ือหน่ วยทรัสต์
นอกจากนี้ยงั ไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลีย่ นแปลงก ข้อบังคับใด จะไม่มี ลกระทบในทางลบ
ต่อความสามาร ของ ู้จดั การกองทรัสต์ในการดาเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์
หรือต่อการดาเนินงานและ านะการเงินของกองทรัสต์

4.3.5 ความเสียงจากกร ี ทรั ย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนถูกเวนคืน
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีทห่ี น่วยงานของรั เวนคืนทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ซ่งทา
ให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้
นอกจากนี้ กรณีท่เี กิดการเวนคืนดังกล่าวกองทรัสต์อาจไม่ได้รบั ค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือ
ได้รบั ค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซ่งอาจส่ง ลให้
ลตอบแทนที่ ู้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประมาณการไว้ทงั ้ ในส่วน
ของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าชดเชยทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จะคานวณ
แบ่งตามสัดส่วนของเจ้าของทรัพย์สนิ และกองทรัสต์ โดยคานวณส่วนของกองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่ ตามหลักการ
คานวณที่กาหนดในสั าเช่า อน่ ง จากการที่บริษัท ได้ศกษาข้อมูลตามพระราชกฤษ ีกา
กาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีจ่ ะเวนคืนในท้องทีท่ ท่ี รัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ตงั ้ อยู่ไม่พบว่าทีต่ งั ้
ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตกอยู่ ายใต้เขตเวนคื นโดยเ พาะเจาะจง ทัง้ นี้ บริษัท ไม่
สามาร ประเมิน งโอกาสในการ ูกเวนคืนได้ เนื่องจาก การเวนคืนทีด่ นิ เป็ นนโยบายและความ
จาเป็ นในการใช้พน้ื ทีข่ องรั ในเวลานัน้ ในอนาคต

4.3.6 ความเสี ยงเกี ยวกับ อสัง าริ ม ทรั ย์ทีกองทรัส ต์ถือ ครองนั นอาจมีคาใช้ จ ายเกี ยวกับ
อสัง าริมทรั ย์เ ิ มขนรวมทังคาใช้จายในการดาเนิ นการตาง เ ิ มขน
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ความสามาร ของกองทรัสต์ในการจ่าย ลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ ือหน่ วยทรัสต์อาจได้รบั
ลกระทบทางลบหากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง
เพิม่ ข้นโดยรายได้ไม่ได้เพิม่ ข้นอย่างสอดคล้องกัน
ปั จจัยทีอ่ าจส่ง ลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิม่ สูงข้น
ได้แก่
1) การเพิม่ ข้นของค่าใช้จ่ายในการดูแล และบารุงรักษาทรัพย์สนิ
2) การเพิม่ ข้นของ าษีทเ่ี กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมอื่น ตามก หมาย
3) การเปลี่ย นแปลงก หมาย ก ระเบียบ ข้อ บัง คับ รวมทัง้ นโยบายของรั บาล ซ่ง จะเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการป บิ ตั ติ ามก หมาย ก ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้
4) การเพิม่ ข้นของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโ ค
5) การเพิม่ ข้นของค่าบริการสาหรับ รู้ บั จ้างช่วง
6) การเพิม่ ข้นของอัตราเงินเ ้ อ
7) การเพิม่ ข้นของเบีย้ ประกัน ยั
8) ความเสียหายหรือความชารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ หรือ ลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่
เกิดข้นจากอสังหาริมทรัพย์ซ่งต้องมีการแก้ไขโดย ือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในส่วนนี้ไม่อาจสามาร คาดการณ์ได้ และ
9) ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่อาจมีจานวนค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้คาดการณ์ หรือ
ประมาณการไว้

4.3.7 ความเสียงเกียวกับเงิ นชดเชยจากการ ระกัน ยั ทรั ย์สินอาจ มค้มกับผล ระ ยชน์ ทาง
เ รษฐกิ จทีกองทรัสต์อาจสู เสีย และความเสียงทีกองทรัสต์อาจขาดราย ด้ระ วางการ
กอสร้างกร ี เกิ ดความเสีย าย
การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มคี วามเสีย่ งด้านการดาเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์ แม้ว่ากองทรัสต์จะต้องจัดให้มกี ารประกัน ยั ในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
อย่างเพียงพอและเหมาะสมซ่งจะเป็ นไปตามข้อกาหนดของก หมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่
อัตราเงินชดเชยในกรณีทท่ี รัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์เกิดความเสียหาย เช่น ความสู เสียจาก
สงคราม เป็ นต้น ด้วยเหตุดงั กล่าว กรณีมเี หตุการณ์รา้ ยแรง กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีอ่ าจไม่
สามาร จัดให้มกี ารประกัน ยั ประเ ทดังกล่าวได้ หรืออาจไม่ได้รบั การชดเชยความเสียหายจาก
การประกัน ัยอย่างเพียงพอ หากวงเงินเอาประกัน ัย และ หรือ เงินสินไหมที่ได้รบั จากการ
ประกัน ัย ดัง กล่ า วไม่ เ พีย งพอ และ หรือ เกิด ความล่ า ช้า กองทรัสต์อ าจมี าระที่จ ะต้อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และ หรือก่อสร้างเพิม่ เติม และ หรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องระหว่างการ
ก่ อ สร้า ง เพื่อ ให้อ สังหาริมทรัพย์สามาร จัด หาประโยชน์ ไ ด้ ซ่ง อาจส่ ง ลกระทบโดยตรงต่อ
ลตอบแทนที่ ู้ อื หน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รบั
อย่างไรก็ตาม บริษัท จะดาเนินการให้กองทรัสต์แ ละ ู้ให้กู้ข องกองทรัสต์ ( ้ามี) เป็ น ู้เ อา
ประกัน ยั ร่วมและ รู้ บั ประโยชน์ร่วม ายใต้กรมธรรม์ประกัน ยั ทีม่ อี ยู่เดิมของทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ (เว้นแต่ประกัน ัยความรับ ิดต่อบุคคล ายนอก (Public Liability Insurance) และ
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ประกัน ยั ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)) เพื่อให้กองทรัสต์และ ู้ให้กู้ของกองทรัสต์
( า้ มี) ได้รบั การประกันความเสีย่ ง ยั ทรัพย์สนิ (All Risk Insurance)
เพื่อเป็ นการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ทางบริษัท อาจมีการทบทวนประเ ทของการ
ประกัน ยั อย่างสม่าเสมอ และจะมีการพิจารณาจัดทาวงเงินประกัน ยั สาหรับการประกัน ยั แต่ละ
ประเ ทอย่างเหมาะสม

4.3.8 ความเสียงจาก ยั รรมชาติ อทก ยั และการกอวินา ยั
ในการจัดหา ลประโยชน์ จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รบั ความ
เสียหายจาก ยั ธรรมชาติอาทิ อุทก ยั และ หรือจากการก่อวินาศ ยั ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทา
าระความเสียหายในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ รวม งการชดเชยความสู เสียต่อชีวติ และ
ทรัพ ย์ สิน ของ ู้เ ช่ า ทรัพ ย์สิน และเพื่อ ให้ไ ด้เ งื่อ นไขการท าประกัน ัย ที่ดีท่ีสุ ด กองทรัสต์จ ะ
ดาเนิ น การจัด ให้มีก ารท าประกัน ัย ในทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า ว โดยให้มีร ะยะเวลาความคุ้ม ครอง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุในวงเงิน
ประกันทีส่ อดคล้องกับมาตร านการประกัน ยั ของอาคารทีม่ ลี กั ษณะและการใช้งานใกล้เคียงกัน
กับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ เช่น การประกันความเสี่ยง ยั ทรัพย์สิน (All Risk Insurance)
และการประกัน ยั เพื่อประโยชน์บุคคลทีส่ าม (Third-party Insurance) ด้วย
ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบปั หาอุทก ัยซ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษ กิจและ
สังคมในวงกว้าง โดยปั หาอุทก ัยเป็ นปั หาซ่งกองทรัสต์ไม่สามาร ควบคุ มได้ และอาจมี
ลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ โดยเหตุอุทก ยั อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สนิ หรืออาจทาให้ เู้ ช่าพืน้ ทีไ่ ม่สามาร ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ โครงการต่าง ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ซ่งอาจเป็ นเหตุให้ เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นปั จจุบนั พิจารณาเลิกสั าเช่าหรือไม่ต่ออายุ
สั าเช่า หรือความเสียหายบนทรัพย์สนิ อาจทาให้กองทรัสต์ไม่สามาร หา เู้ ช่ารายใหม่ทดแทน
ได้ ซ่งกรณีดงั กล่าวจะส่ง ลกระทบต่อรายได้ และ ลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทาให้มคี วาม
แตกต่างจากทีไ่ ด้ประมาณการไว้อย่างมีนัยสาคั
อย่างไรก็ดี ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ดงั กล่าวมิได้รบั ลกระทบจากเหตุการณ์ อุทก ยั ในปี
2554 เนื่ อ งจากมีท าเลที่ตัง้ อยู่ ใ นบริเ วณที่สู ง จากระดับ น้ า ทะเลพอสมควร (อาทิเ ช่ น นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมดับ บลิ ว เอชเอ อี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด ( WHA ESIE) ประมาณ 126-134 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล) และมิได้ตงั ้ อยู่ในเขตพื้นที่ซ่งมีความเสี่ยง ัยต่อส านการณ์ อุทก ัยสูงหรือ มี
ส านการณ์ อุทก ัยเกิดข้นสม่ า เสมอ อีกทัง้ ก่อสร้างบนพื้นที่ดินที่ มสูงกว่าบริเวณข้างเคีย ง
นอกจากนี้ เจ้าของทรัพย์สนิ ได้ออกแบบระบบสาธารณูปโ ค ายในนิคมอุตสาหกรรมให้ ใช้ราง
ระบายน้ าขนาดให ่ และพื้นที่ ายในนิคมอุตสาหกรรมมีความลาดชันที่ช่วยให้การระบายน้ า
เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิ าพยิง่ ข้นทัง้ นี้ กองทรัสต์จะจัดให้มกี ารประกัน ยั ในอาคารในโครงการ
ดังกล่าวโดยมีความคุม้ ครองและวงเงินประกันทีส่ อดคล้องกับมาตร านการประกัน ยั ของอาคาร
ทีม่ ลี กั ษณะและการใช้งานใกล้เคียงกัน โดยการทาประกัน ยั ดังกล่าวจะครอบคลุมความเสีย่ งจาก
วินาศ ัยทุกประเ ทรวม งอุทก ัย (มี การจากัดวงเงินไม่เกิน ร้อยละ 30 ของจานวนเงินเอา
ประกัน ยั ต่อส านทีเ่ อาประกัน ยั ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ยั ) และโดยระบุ เู้ ช่า
ู้ให้เช่า และ ู้ให้กู้ ( ้ามี) เป็ น ู้เอาประกันร่วมกันและเป็ น ู้รบั ประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์
ประกัน ยั
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5.

ข้อ ิ าททางก มายและข้อจากัดในการใช้ ระ ยชน์ ในอสัง าริ มทรั ย์
-ไม่ม-ี
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6.

ข้อมูลสาคั อืน
ไม่มขี อ้ มูลอื่นทีอ่ าจมี ลกระทบต่อการตัดสินใจของ ลู้ งทุนอย่างมีนัยสาคั
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7.

ข้อมูล นวยทรัสต์และผู้ถือ นวยทรัสต์
7.1 ข้อมูล นวยทรัสต์และข้อมูลราคา นวยทรัสต์
7.1.1 ข้อมูล นวยทรัสต์
กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 7,441,235,892.24 บาท เรียก
ชาระเต็มจานวน และมีจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ สิ้น 840,134,116 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ
8.8572 บาท
ราคาปิ ด/
ราคาสูงสุด/
ราคาต่าสุด/
มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

/

อมูลอา อ ตาม ั ทาการล่าสุ

9.05
9 05
9 00
7,603 21
9.2748
7,792.09

บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
ล้านบาท
บาทต่อหน่วย
ล้านบาท

ั ที ่ 30 ั า ม 2564

7.1.2 การจายลดทนชาระแล้ว
กองทรัสต์มที ุนทีไ่ ด้รบั จาก ู้ อื หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 7,024,554,629.21
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

วัน ิ ดสมด
ทะเบียน

วันทีจาย

เสนอขายครังแรก

จานวนเงิน

จานวนเงิ นทน
คงเ ลือ

5,693,600,000.00

5,693,600,000.00

เงิ นลด
ทน

มูลคา
นวยทรัสต์

การลดทุนครัง้ ที่ 1
การลดทุนครัง้ ที่ 2
การลดทุนครัง้ ที่ 3
เ ิ มทนครังที 1

18 ส ค 2560
20 พ ย 2560
7 ธ ค 2560

31 ส ค 2560
30 พ ย 2560
20 ธ ค 2560

(106,014,832 00)
(108,349,208 00)
(55,114,048 00)
1,092,847,751.20

5,587,585,
0 1862
5,479,235,960.07 0 1903
5,424,121,912.22 0 0968
6,516,969,663.42

9 8138
9 6235
9 5267

การลดทุนครัง้ ที่ 4
การลดทุนครัง้ ที่ 5
การลดทุนครัง้ ที่ 6
การลดทุนครัง้ ที่ 7
การลดทุนครัง้ ที่ 8
เ ิ มทนครังที 2

ก พ 2561
23 พ ค 2561
23 ส ค 2561
22 พ ย 2561
4 มี ค 2562

13 มี ค
31 พ ค
11 ก ย
21 ธ ค
26 มี ค

(53,329,929 18)
(132,797,848 50)
(134,203,115 90)
(134,203,115 87)
(15,879,
)
977,998,505.63

6,463,639,734.24
6,330,841,885.74
6,196,638,769.84
6,062,435,653.97
6,046,556,123.21
7,024,554,629.21

9 4508
9 2618
9 0708
8 8798
8 8572

2561
2561
2561
2561
2562

0 0759
0 1890
0 1910
0 1910
0 0226
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7.2 ครงสร้างผู้ถือ นวยทรัสต์
7.2.1 กลมผู้ถือ นวยทรัสต์รายใ

10 รายแรก

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มี ู้ อื หน่วยทรัสต์รายให ่ตามการปิ ดสมุดทะเบียนดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือ ้นรายใ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาคเนย์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริงพร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อิน ราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เ ล็กซิเบิล้
บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
กองทุนเปิ ดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อิน ราสตรัคเจอร์ เ ล็กซิเบิล้
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
นางสาวนุชรา วยากรณ์วจิ ติ ร
นายวิชา สกุลดีเลิศ
รวม ู้ อื หน่วย 10 รายแรก
รวม

7.2.2 กลมผู้ถือ นวยทรัสต์รายใ
บคคลเดียวกัน
ลาดับ
1.

จานวน ้น ้น
126,020,609
42,811,759
38,330,978

15.00
5.10
4.56

24,920,000
24,900,000
16,036,000
14,813,300
13,672,897
13,108,300
10,433,179
325,047,022
840,134,116

2.97
2.96
1.91
1.76
1.63
1.56
1.24
38.69
100.00

ของกองทรัสต์ ถือ นวยทรัสต์ตงแตร้
ั
อยละ 10 ขน

ผู้ถือ ้นรายใ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
รวม Total

้น

จานวน ้น ้น
126,020,609
126,020,609

ดยกลม

้น
15.00
15.00

7.3 การจาย ระ ยชน์ตอบแทน
7.3.1 ข้อกา นดน ยบายและวิ ีการจาย ระ ยชน์ ตอบแทนแกผู้ถือ นวยทรัสต์
1)
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ู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บ ั ชี โดยประโยชน์ ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ ู้ ือ
หน่วยทรัสต์นนั ้ แบ่งเป็ น ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บ ั ชี (Year-End Distribution) และ
ประโยชน์ ต อบแทนระหว่ า งกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ ล ะไตรมาส ทัง้ นี้
ู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี
บั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารเพิม่ ทุน กองทรัสต์อาจจ่าย ลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า
4 ครัง้ ต่อรอบปี บ ั ชีได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของ ู้ อื หน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริม่ จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในรอบระยะเวลาบั ชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกาไรเพียงพอที่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบั ชีดงั กล่าว)

อน่ ง ก าไรสุ ท ธิท่ีป รับ ปรุ ง แล้ ว ตามวรรคก่ อ นให้ห มาย งก าไรที่ป รับ ปรุ ง ด้ว ยรายกา ร
ดังต่อไปนี้
(ก)

การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดข้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทาน
การประเมิน ค่ า ทรัพ ย์สิน ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับ ปรุ ง ด้ว ยรายการอื่นตาม
แนวทางของสานักงาน ก ล ต เพื่อให้สอดคล้องกับส านะเงินสดของกองทรัสต์

(ข)

การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยมื หรือ าระ กู พันจากการกูย้ มื
เงินของกองทรัสต์ตามวงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี

2) ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์
3) ในกรณีท่มี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบั ชี
ู้จ ัด การกองทรัส ต์จ ะประกาศจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ู้ ือ หน่ ว ยทรัสต์ แ ละปิ ด สมุ ด
ทะเบียน ู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนและจะ
ด าเนิ น การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนดัง กล่ า วให้แ ก่ ู้ ือ หน่ ว ยทรัส ต์ ายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
ก

ระ ยชน์ ตอบแทนสา รับรอบ ี บั ชี Year-End Distribution
ู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนส าหรับ รอบปี บั ชี (Year-End
Distribution) ายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้นรอบปี บ ั ชีโดยจะจ่าย ายในระยะเวลาไม่
เกิ น 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น ู้ ื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พื่ อ ก าหนดสิ ท ธิ ู้ ื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
เงือ่ นไขเพิม่ เติม
เว้น แต่ ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนส าหรับ งวดปี บ ั ชีแ รก ในการพิจ ารณาจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทนรายปี การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนจะข้นอยู่กบั
ดุ ลยพินิ จ ของ ู้จดั การกองทรัสต์ ซ่ง หากประโยชน์ ตอบแทนที่จ ะประกาศจ่ายต่อ
หน่ วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0 10 บาท จู้ ดั การกองทรัสต์
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวด ดั ไป ทัง้ นี้
เงือ่ นไขข้างต้นต้องไม่ขดั ต่อข้อ 1)

ข

ระ ยชน์ ตอบแทนระ วางกาล Interim Distribution
จู้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หาก
มี) ายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบพิจาณา ลการดาเนินงานก่อนจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน โดยจะจ่ า ย ายในระยะเวลาไม่ เ กิน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย น ู้ ือ
หน่วยทรัสต์
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เงือ่ นไขเพิม่ เติม
ในการพิจ ารณาจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนระหว่ า งกาล การก าหนดอัต ราการจ่ า ย
ประโยชน์ ตอบแทนจะข้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ ู้จดั การกองทรัสต์ ซ่งหากประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท จู้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
ครัง้ นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบ
แทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวด ดั ไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว จู้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสั านี้ เว้นแต่กรณีทส่ี านักงาน ก ล ต และ หรือหน่วยงาน
อื่นใดทีม่ อี านาจตามก หมาย ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สั ่งการ
เห็นชอบ และ หรือ ่อน นั เป็ นอย่างอื่น ู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนัน้
4) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณ ด์ งั ต่อไปนี้
(ก)

ู้ ือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสิทธิได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนต้องเป็ น ู้ ือหน่ วยทรัสต์ท่มี ชี ่อื
ปราก อยู่ในสมุดทะเบียน ู้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ณวันปิ ดสมุดทะเบียน ู้ ือ
หน่ วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสัดส่วนการ อื หน่ วยทรัสต์ของ ู้ ือ
หน่ ว ยทรัส ต์ แ ต่ ล ะราย หากปราก ว่ า มีบุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใด ือ
หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก ล ต กาหนด
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเ พาะในส่วนที่
อื หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก ล ต กาหนด

(ข)

จู้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ และปิ ด
สมุดทะเบียน ู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อระบุช่อื ู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิในการรับประโยชน์
ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ่านระบบเ ยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลัก ทรัพย์
และอาจประกาศโดยวิธใี ดวิธหี น่งดังต่อไปนี้ดว้ ย

(ค)
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(1)

ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ู้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ี มี ช่ื อ ปราก อยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย น ู้ ื อ
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ู้ อื หน่วยทรัสต์หรือ

(2)

ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเ ย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ จู้ ดั การกองทรัสต์หรือ

(3)

ประกาศ ่านเว็บไซต์ของ จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 บับ

ู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มกี ารหัก าษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ
อั ต ราอื่ น ตามที่ ก หมายก าหนดของ ลประโยชน์ ต อบแทนที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ู้ ื อ
หน่วยทรัสต์ประเ ทบุคคลธรรมดา

(ง)

ู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มกี ารจ่ายประโยชน์ ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่อม
เ พาะสั ง่ จ่ า ยในนาม ู้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และส่ ง ทางไปรษณี ย์ ต ามที่ อ ยู่ ท่ี ู้ ื อ
หน่ วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์หรือนาเงิน ากเข้าบั ชีเงิน ากของ ู้ อื
หน่ ว ยทรัส ต์ ต ามที่แ จ้ง ไว้ โดย ู้ ือ หน่ ว ยทรัส ต์ จ ะเป็ น ู้ร ับ าระค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินทีเ่ กิดข้นและ าระความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ( า้ มี) โดย
จู้ ดั การกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินทีจ่ ะส่งให้

(จ)

ในกรณีท่ี ู้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใด ายในอายุ
ความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลก หมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดังกล่าวตกเป็ น
กรรมสิทธิของกองทรัสต์ โดย ู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นาประโยชน์ตอบแทนจานวน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

7.3.2 ข้อจากัด เงือน ข และวิ ีการจาย ระ ยชน์ ตอบแทนแกผู้ถือ นวยทรัสต์
ู้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ ู้ ือ หน่ วยทรัสต์ท่ี ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตรา
หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณ ์ทก่ี าหนดในก หมายหลักทรัพย์มขี อ้ จากัดสิทธิในการรับประโยชน์
ตอบแทน โดย ู้ ือหน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวจะได้รบั
ประโยชน์ ต อบแทนเพีย งเท่ า ที่เ ป็ น ไปตามสัด ส่ ว นการ ื อ หน่ ว ยทรัสต์ใ นส่ ว นที่อ ยู่ใ นอัต ราที่
ก หมายหลักทรัพย์กาหนด และ จู้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารคานวณหาจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
มีสทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนของ ู้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละรายทีอ่ ยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะ
ใช้วธิ กี ารเ ลี่ยตามสัดส่วนการ อื หน่ วยทรัสต์ของ ู้ ื อหน่ วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis)
เป็ น านในการคานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงาน ก ล ต จะประกาศกาหนด สั ่งการ หรือ ่อน นั เป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์
ตอบแทนทีไ่ ม่อาจจ่ายแก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ตกเป็ นของ ู้ อื หน่วยทรัสต์รายอื่น ตาม
สัดส่วนการ อื หน่วยทรัสต์ โดย จู้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรร ลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ ู้
อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้ หรือในคราวอื่น
7.3.3 ข้อมูลการจาย ระ ยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์ย้อน ลัง
ตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทรัสต์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กองทรัสต์มกี ารจ่ายเงินปั น ลจานวน 15
ครัง้ และเงินลดทุนจานวน 8 ครัง้ ดังนี้
ผลการดาเนิ นงาน
สา รับงวด

อัตราตอ นวยทรัสต์ บาท
เงิ น ันผล

21 พฤศจิกายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
01 เมษายน 2560 – 30 มิ ุนายน 2560
01 กรก าคม 2560 – 30 กันยายน 2560
01 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

0.2647
-

01 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561
01 เมษายน 2561 – 30 มิ ุนายน 2561

-

จานวนเงิ น ล้านบาท

เงินลดทน

รวม

เงิ น ันผล

0.1862
0.1903
0.0968/1
0.0759
0.1890
0.1910

0.2647
0.1862
0.1903
0.0968
0.0759
0.1890
0.1910

150.71
-

เงินลดทน

รวม

106.01
108.35
55.11
53.33
132.79
134.20

150.71
106.01
108.35
55.11
53.33
132.79
134.20
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ผลการดาเนิ นงาน
สา รับงวด
01 กรก าคม 2561 – 30 กันยายน 2561
01 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
01 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
01 เมษายน 2562 – 30 มิ ุนายน 2562
01 กรก าคม 2562 – 30 กันยายน 2562
01 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
01 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563
01 เมษายน 2563 – 30 มิ ุนายน 2563
01 กรก าคม 2563 – 30 กันยายน 2563
01 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
01 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
01 เมษายน 2564 – 30 มิ ุนายน 2564
01 กรก าคม 2564 – 30 กันยายน 2564
01 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
/1

อัตราตอ นวยทรัสต์ บาท
เงิ น ันผล

เงินลดทน

รวม

เงิ น ันผล

เงินลดทน

รวม

0.1684
0.1987
0.1987
0.1987
0.1987
0.1715
0.1715
0.1715
0.0858/2
0.0860
0.1738
0.1738
0.1738
0.1738

0.1910
0.0226
-

0.1910
0.1910
0.1987
0.1987
0.1987
0.1987
0.1715
0.1715
0.1715
0.0858
0.0860
0.1738
0.1738
0.1738
0.1738

118.32
139.61
139.61
139.61
139.61
120.51
120.51
120.51
60.29
72.26
146.02
146.02
146.02
146.02

134.20
15.88
-

134.20
134.20
139.61
139.61
139.61
139.61
120.51
120.51
120.51
60.29
72.26
146.02
146.02
146.02
146.02

เ การ ่าย ล ร ยช ตอ ท ร ห า่ กาลรอ ั ที ่ 1 ตุลา ม 2560 - 15
ทุ รั ที ่ 1 อ กอ ทรัสต HREIT
/2
เ การ ่าย ล ร ยช ตอ ท ร ห า่ กาลรอ ั ที ่ 1 ตุลา ม 2563 - 15
ทุ รั ที ่ 2 อ กอ ทรัสต HREIT
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จานวนเงิ น ล้านบาท

กาย 2560 เ อ่ เ การรัก า ล ร ยช อ ู อห ่ ยทรัสตเ มก่อ การเ ม่
กาย 2563 เ อ่ เ การรัก า ล ร ยช อ ู อห ่ ยทรัสตเ มก่อ การเ ม่

8. ครงสร้างการจัดการ
8.1 ผู้จดั การกองทรัสต์
8.1.1 ข้อมูลทัว
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด ( บริษทั ) (เดิมชื่อ บริษทั เหมราช
รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด) ทาหน้าทีเ่ ป็ น จู้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็ น
บริษัท จ ากัด ซ่ง จดทะเบียนจัด ตัง้ ข้น ในประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ 31 มีน าคม 2558 โดยมีทุ นจด
ทะเบียน 35,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนซ่งเรียกชาระแล้ว 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามั จานวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตั ุประสงค์หลักเพื่อป ิบตั ิ
หน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเ พาะ และมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์จ ากัด (มหาชน) เป็ น ู้ ือ หุ้น รายให ่ ใ นบริษัท เป็ น จ านวนร้อ ยละ 99.99 ของหุ้น ที่
จาหน่ ายแล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษัท ได้รบั ความเห็นชอบเป็ น ู้จดั การกองทรัสต์จากสานักงาน
ก ล ต แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ ศ 2558
สรุปข้อมูลสาคั ของบริษทั ดังต่อไปนี้
ชือผู้จดั การกองทรัสต์
ทีตังสานักงานใ

เลขทะเบียนบริษทั
ทร ั ท์
ทรสาร
Website
Email
ลักษ ะและขอบเขตการดาเนิ น รกิ จ
ผู้ถือ ้นใ

สัดสวนการถือ ้น

รายชือกรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชัน้ 22 หมู่
13 นนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม 7 ตาบลบางแก้ว อาเ อบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0105558056893
0-2719-9557
0-2719-9553
www.hemarajreit.com
ir@whai-rm.com
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ู้ 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 อัศว ตั รโรจน์
นายพรเทพ รัตนตรัย พ

ทีม่ า ร ทั ั ล เอชเอ อ สั เตรียล รีท ม เ เม ท ากั
อมูล ั ที ่ 31 ั า ม 2564
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8.1.2 ครงสร้างการถือ ้น
รายชือ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
นางสาวชัชชมนต์ อนันตประยูร
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
รวม
ทีม่ า

จานวน ้นทีถือ ้น

สัดสวน ร้อยละ

3,499,998

99.9998

1
1
3,500,000

0.0001
0.0001
100.0000

ร ทั ั ล เอชเอ อ สั เตรียล รีท ม เ เม ท ากั

8.1.3 ครงสร้างการจัดการ
ในการจัดโครงสร้างองค์กร จู้ ดั การกองทรัสต์ยดหลักการในการแบ่งหน้าที่ ความรับ ดิ ชอบของ
แต่ละหน่ วยงานอย่างชัดเจน แต่ละ ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ สอดคล้องต่อหลักความ
ไว้วางใจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คานง งการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดข้นของการ
ทุจริต ้อ ล ความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ เพื่อให้ จู้ ดั การกองทรัสต์สามาร จัดการลงทุนให้ ู้
ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง คานง งประโยชน์ของ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ก่อนประโยชน์
ของ ู้จดั การกองทรัสต์เอง และเพื่อป้ องกันการรั ่วไหลของข้อมูล หรือการกระทาที่ ดิ ก หมาย
และความสอดคล้องกับส าพ ขนาด และความซับซ้อนของการทาธุรกิจของบริษทั
โครงสร้างองค์กรของ จู้ ดั การกองทรัสต์ ประกอบด้วยสายงานหลัก 3 ่ ายงาน ประกอบด้วย ่ าย
กากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง ่ ายพั นาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และ ่ าย
บั ชีและสนับสนุนการป บิ ตั งิ าน ดังนี้

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ค ะกรรมการบริษทั

กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระ
กรรมการอิ สระ

กรรมการผู้จดั การ

ายกากับตรวจสอบ บริ าร
และจัดการความเสียง

อมูล
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าย ั นา รกิ จ
และนักลงทนสัม นั ์

ายบั ชี
และสนับสนนการ ิ บตั ิ งาน

ค ะกรรมการบริ ษทั
บริษทั มีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั ซ่งประกอบด้วย ทู้ รงคุณวุ ิ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานกรรมการ
2. นายไกรลักขณ์ อัศว ตั รโรจน์
กรรมการ
3. นายพรเทพ รัตนตรัย พ
กรรมการอิสระ
กรรมการ มู้ อี านาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ใน านะ จู้ ดั การกองทรัสต์
กรรมการยกเว้นกรรมการอิสระเป็ น มู้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ใน านะ จู้ ดั การ
กองทรัสต์
บู้ ริหาร
1. นางสาวจารุชา สติมานนท์
รักษาการกรรมการ จู้ ดั การและหัวหน้า ่ ายพั นา
ธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
2. นางสาวบุษรินทร์ วั นสุนทรสกุล หัวหน้า ่ ายกากับ ตรวจสอบ บริหารและจัดการ
ความเสีย่ ง
3. นายณั วั น์ เพียรกิจสกุล
หัวหน้า ่ ายบั ชีและสนับสนุนการป บิ ตั งิ าน
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นางสาวจรี ร จารกรสกล
ระ านกรรมการ
ระวัติการ กษา :
-

ปริ าศิล ปศาสตร์ ดุ ษ ี บ ัณ ิต กิต ติม ศัก ดิ สาขาวิช าการจัด การโลจิส ติก ส์แ ละซัพ พลายเชน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริ าโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ าตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระวัติการอบรม :
-

หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 ส าบัน
พั นาสุข าพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564 สมาคมส่งเสริมส าบัน
กรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 สมาคมส่งเสริมส าบันกรรมการบริษทั
ไทย
หลัก สูต ร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ น ที่ 17/2559 สมาคม
ส่งเสริมส าบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ ) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร บู้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน ) รุ่นที่ 9/2560 ส าบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมส าบันกรรมการ
บริษทั ไทย
หลักสูตร บู้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง บ ย ส รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุตธิ รรม สานักงาน
ศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร บู้ ริหารระดับสูง (วตท ) รุ่นที่ 18/2557 ส าบันวิทยาการตลาดทุน
หลัก สู ต ร Director Certification Program (DCP) รุ่ น ที่ 94/2555 สมาคมส่ ง เสริม ส าบัน กรรมการ
บริษทั ไทย

ระสบการ ์การทางาน :
การดารงตาแ นงในบริษทั อืนทีจดทะเบียนในตลาด ลักทรั ย์แ ง ระเท ทย
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2563 – ปัจจุบนั กรรมการเทคโนโลยี
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2559 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจํ าปี 2564

บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ ยู ทิลิต้ี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด
(มหาชน)
บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ ยู ทิลิต้ี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด
(มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ลตอบแทน
การดารงตาแ นงในบริษทั ยอยของบริษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ อเรชัน จากัด (ม าชน)
ก.พ. 2564 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ดิจทิ ลั จากัด

2562 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด

2561 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษั ท / บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ประธานกรรมการบริหาร
(มหาชน)

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินโ นิท จากัด

2556 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด

2549 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด

2546 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด

2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั พีที ดับบลิวเอชเอ อินโดนีเซีย จากัด

การดารงตาแ นงในบริษทั รวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ อเรชัน จากัด (ม าชน)
2564 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทู จากัด

2564 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จากัด

2563 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จากัด

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด

2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

2562 – 2564

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จากัด

2559 – 2562

กรรมการ

บริษทั เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด

การดารงตาแ นงในบริษทั ยอยของบริษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล ดีเวลลอ เมนท์ จากัด (ม าชน)
2564 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั เหว่ย หัว กัว ไท่ (ซานย่า) บิสซิเนส คอนซัลติง้ จากัด

2563 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ทัส จากัด

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดัส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์ 2
(เอสจี) จากัด

2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จากัด
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2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั

บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ลโซน เหงะอาน จอยท์
สต็อค จากัด

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล แมนเนจเมนท์
เซอร์วสิ เซส เวียดนาม จากัด

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์
(เอสจี) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดัสเตรียล เอสเตท จากัด

2558 – ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ
บริษทั

บริษัท อีส เทิร์ น ซีบ อร์ ด อิน ดัส เตรีย ล เอสเตท (ระยอง)
จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(บีวไี อ) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์
เอ็นจิเนียริง่ จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(เอสจี) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด พร้อพเพอร์ต้ี แอนด์ มารีน่า เซอร์วสิ
เซส จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
4 จากัด

2557 – 2563

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(เคย์แมน) จากัด

กรรมการ

การดารงตาแ นงในบริษทั รวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อิ นดัสเตรียล ดีเวลลอ เมนท์ จากัด (ม าชน
-ไม่ม-ี
การดารงตาแ นงในบริษทั ยอยของบริษทั ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ าวเวอร์ จากัด (ม าชน
94

รายงานประจํ าปี 2564

2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จากัด
2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2560 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จากัด
2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จากัด
2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชัน่ วอเตอร์ จากัด
2556 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 1 จากัด

2556 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 3 จากัด

2556 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 6 จากัด

2556 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 17 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 2 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 4 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 5 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 8 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 9 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 10 จากัด

2556 – 2560

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รู 16 จากัด

การดารงตาแ นงในบริษทั รวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ าวเวอร์ จากัด (ม าชน)
2561 – 2564

ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2561 – 2564

ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2562 – 2563

กรรมการ

Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company

2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ เจพี เอ็นแอลแอล จากัด

2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ โซล่าร์ จากัด

2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จากัด

2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จากัด

2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ ทีเอส 1 จากัด
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2561 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ ทีเอส 3 จากัด

2560 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จากัด

2559 – 2563

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั บี กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษัท กัล ์ ดับ บลิว เอชเอ เอ็ม ที จ าหน่ า ยกาซธรรมชาติ
จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ โซล่าร์ บีวี จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ โซล่าร์ เคเคเอส จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ ทีเอส 2 จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ ทีเอส 4 จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ วีทพี ี จากัด

2558 – 2563

กรรมการ

บริษทั กัล ์ เอ็นแอลแอล 2 จากัด

2561 – 2563

ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จากัด

2561 – 2563

ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จากัด

2561 – 2562

กรรมการ

บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด

2558 – 2562

กรรมการ

บริษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

การดารงตาแ นงในบริษทั อืน / กิ จการอืน
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2564 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอสซีบี เท็นเอกซ์ จากัด

2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จากัด

2536 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จากัด

2561 – 2562

กรรมการ

บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จากัด
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นาย กรลักข ์ อั ว ัตร รจน์
กรรมการ
ระวัติการ กษา :
-

ปริ
ปริ
ปริ

าโท วิศวกรรมการเงิน New York University ประเทศสหรั อเมริกา
าโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Claremont Graduate University ประเทศสหรั อเมริกา
าตรี วิศวกรรมศาสตรบัณ ติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระวัติการ กอบรม :
-

หลักสูตร แกะรอยงบการเงิน 2562 CPD Tutor
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2557 สมาคมส่งเสริมส าบันกรรมการ
บริษทั ไทย

ระสบการ ์การทางาน :
การดารงตาแ นงในบริษทั อืนทีจดทะเบียนในตลาด ลักทรั ย์แ ง ระเท ทย
2564 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2559 – 2564

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริษทั

การดารงตาแ นงในบริษทั ยอยของบริษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ อเรชัน จากัด (ม าชน)
ก.พ. 2564 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ดิจทิ ลั จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่
่ ายกลยุทธ์

บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ อิ น ดัส เตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน)

2562 – 2563

บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ อิ น ดัส เตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ ่ าย
การเงิน

การดารงตาแ นงในบริษทั รวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ อเรชัน จากัด (ม าชน)
2564 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด

การดารงตาแ นงในบริษทั ยอยของบริษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล ดีเวลลอ เมนท์ จากัด (ม าชน)
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จากัด

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค
จากัด

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ

บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ อิ น ดั ส เ ต รี ย ล แ ม น เ น จ เ ม น ท์
เซอร์วสิ เซส เวียดนาม จากัด
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2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ

บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เอ อิ น ดั ส เ ต รี ย ล ดี เ ว ล ล อป เม นท์
(เอสจี) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง ทีด่ นิ อุตสาหกรรม จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล (บีวไี อ) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เอ อิ น ดั ส เ ต รี ย ล ดี เ ว ล ล อป เม นท์
เอ็นจิเนียริง่ จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล (เอสจี) จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ มารีน่า เซอร์วสิ เซส
จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
จากัด

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

2558 – 2563

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด (เคย์แมน)

กรรมการ

การดารงตาแ นงในบริษทั รวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อิ นดัสเตรียล ดีเวลลอ เมนท์ จากัด (ม าชน)
-ไม่ม-ี
การดารงตาแ นงในบริษทั ยอยและบริษทั รวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ าวเวอร์ จากัด
(มหาชน)
-ไม่ม-ี
การดารงตาแ นงในบริษทั อืน / กิ จการอืน
-ไม่ม-ี
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นาย รเท รัตนตรัย
กรรมการอิ สระ
ระวัติการ
-

กษา :
ปริ าเอก สาขาบั ชี มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริ าโท สาขาบั ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ าตรี สาขาบั ชี เกียรตินิยมอันดับสอง จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ าตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ าตรี สาขาศิลปศาสตร์ (รั ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ระสบการ ์ทางาน
- ชู้ ่วยศาสตราจารย์ประจา าควิชาบั ชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริ าร
นางสาวจารชา สติ มานนท์
รักษาการกรรมการผู้จดั การและ วั น้ า าย ั นา รกิ จและนักลงทนสัม นั ์
ระวัติการ กษา :
- ปริ าโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบั ชี สาขาการบั ชี-บริหาร จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ าตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบั ชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระสบการ ์ทางาน
- ชู้ ่วยกรรมการ จู้ ดั การบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
- ู้จดั การอาวุโส ่ ายบั ชี และสนับสนุ นการป ิบตั ิงาน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ จากัด
- ชู้ ่วย จู้ ดั การ ่ ายบั ชี บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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นางสาวบษริ นทร์ วั นสนทรสกล
ผู้จดั การ ายกากับ ตรวจสอบ บริ ารและจัดการความเสียง
ประวัตกิ ารศกษา
- ปริ าตรี คณะบริหารธุรกิจและการบั ชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ทางาน
- Audit Manager บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

นาย ั ฐวั น์ เ ียรกิ จสกล
ผู้จดั การ ายบั ชีและสนับสนนการ ิ บตั ิ งาน
ประวัตกิ ารศกษา
- ปริ าตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบั ชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชั
ประสบการณ์ทางาน
- Audit Manager บริษทั มาซาร์ส จากัด
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8.1.4 น้ าทีและความรับผิดชอบของบริษทั ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
บริษทั ใน านะ จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ละความรับ ดิ ชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์
ซ่ ง รวม งการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน ของกองทรัส ต์ แ ละควบคุ ม การป ิ บ ัติห น้ า ที่ข อง ู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยบริษัท ใน านะ ู้จดั การกองทรัสต์จะป ิบตั ิหน้าที่
ายใต้การกากับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้าทีแ่ ละความรับ ดิ ชอบดังนี้
น้ าที ดยทัว
1)

ู้จดั การกองทรัสต์จะป บิ ตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามาร เยี่ยง ู้ประกอบวิชาชีพ ด้วย
ความรับ ดิ ชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องป บิ ตั ติ ่อ ู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของ ู้ ือหน่ วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ ต้องป ิบตั ิให้
เป็ นไปตามก หมายที่เกี่ยวข้อง สั าก่อตัง้ ทรัสต์ สั าแต่งตัง้ ู้จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน วัต ุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ ตลอดจนข้อ กู พันทีไ่ ด้
ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเ ยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ ลู้ งทุนและมติ
ของที่ประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ นอกจากนี้ ู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่กระทาการใด อันเป็ น
การขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ู้ อื หน่วยทรัสต์และ ลู้ งทุนโดยรวม
2) ู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะป ิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลัก การด าเนิ น ธุ ร กิจ การเป็ น ู้จ ัด การ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(ก) มีเงินทุนทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและความรับ ดิ ชอบอันอาจเกิดข้นจากการป บิ ตั ิ
หน้าทีใ่ น านะ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
(ข) เปิ ดเ ย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสาคั และเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของ ู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อ สารได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน
และไม่ทาให้สาคั ดิ
(ค) ไม่นาข้อมูลจากการป ิบตั ิหน้าที่ ู้จดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
เพื่อ ตนเอง หรือ ท าให้เ กิด ความเสีย หาย หรือ กระทบต่ อ ลประโยชน์ โ ดยรวมของ
กองทรัสต์
(ง) ป บิ ตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ และในกรณีทม่ี ี
ความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ เกิดข้น ต้องดาเนินการให้ม ั ่นใจได้ว่า ู้ลงทุนได้รบั การ
ป บิ ตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและเหมาะสม
อน่งเพื่อป้ องกันการขัดแย้งทาง ลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ู้จดั การกองทรัสต์อนั อาจ
เกิดข้นในการป บิ ตั หิ น้าทีต่ ามสั าแต่งตัง้ จู้ ดั การกองทรัสต์ จู้ ดั การกองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่มี ลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับ ลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์ และ
หากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ ต้องสามาร แสดงได้ว่ามี
กลไกทีจ่ ะทาให้เชื่อมั ่นได้ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ี
ดีทส่ี ุดของกองทรัสต์และ ู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) ในกรณี ท่ี ู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ัด การกองทรัส ต์ อ่ืน อยู่ ด้ว ย ทรัพ ย์ สิน หลัก ของ
กองทรัสต์ท่ีข ออนุ าตเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ต้อ งไม่ เ ป็ น ประเ ทเดีย วกันกับ
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ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อ่ืนนัน้ เว้นแต่กองทรัสต์อ่ืนเป็ นกองทรัสต์ท่แี ปลง
ส าพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(จ) ป ิบตั ิตาม พ ร บ หลักทรัพย์ พ ร บ ทรัสต์ และก หมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตร านในการประกอบวิชาชีพที่
กาหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิ จหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ท่สี านักงาน ก ล ต ยอมรับ โดยอนุ โลม และไม่สนับสนุ น สั ่งการ หรือให้
ความร่วมมือแก่บุคคลใด ในการป บิ ตั ทิ อ่ี าจ ่ า ืนก หมายหรือข้อกาหนดดังกล่าว
( ) จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ ห้ความร่วมมือในการป บิ ตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หรือสานักงาน
ก ล ต ซ่งรวม งการเปิ ดเ ยข้อมูลที่อาจส่ง ลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์
อย่างมีนัยสาคั หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยเ พาะอย่างยิง่ ให้รวม งหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลัก านต่าง ในการบริหารจัดการ การควบคุม
ายใน และการเปิ ด เ ยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กองทรัส ต์ โดยเมื่อ ทรัส ตีป ระสงค์ จ ะ
ตรวจสอบการจัดการในเรื่องใด จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งให้ความร่วมมือในการนาส่ง
ข้ อ มู ล และเอกสารหลั ก าน รวมทั ง้ ให้ เ ข้ า ไปตรวจสอบในส านที่ ตั ง้ ของ
อสังหาริมทรัพย์ตามทีท่ รัสตีรอ้ งขอ เพื่อให้ทรัสตีสามาร ตรวจสอบให้เป็ นทีม่ ั ่นใจ
ได้ว่า จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่ป บิ ตั ิ ่ า ื นก หมาย หรือข้อกาหนดแห่งสั าก่อตัง้
ทรัสต์ หรือไม่รกั ษาประโยชน์ของ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ในการเข้าไปตรวจสอบ
ส านที่ตัง้ ของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ทรัส ตีจ ะต้ อ งแจ้ง ให้ ู้จ ัด การกองทรัส ต์ ท ราบ
ล่วงหน้าตามสมควร และหากอสังหาริมทรัพย์นัน้ ให้เช่าไปแล้ว ระยะเวลาทีท่ รัสตี
แจ้งดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ทเ่ี ช่าทีก่ าหนดไว้ในสั า
เช่า
(2) จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ทาและจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ วิธกี ารจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ที่
สามาร เรียกเก็บจากกองทรัสต์ สั าที่ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาในนามกองทรัสต์
กับบริษทั หรือบุคคลต่าง การเข้าลงทุนเพิม่ เติม การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ
การก่อ าระหนี้ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีนามาวางแ นป บิ ตั งิ านในการกากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุม ายใน และการเปิ ดเ ยข้อมูลของ
กองทรัสต์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิ าพ
(3) ู้จ ัด การกองทรัสต์ต้อ งจัด ให้มีก ารประกัน ัย เพื่อ ประกัน ัย ความรับ ิด ที่อ าจ
เกิด ข้น จากการด าเนิ น ธุ ร กิจ หรือ การป ิบ ัติง านของตนใน านะเป็ น ู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ตลอดจนการป ิบตั ิงานของกรรมการ ู้บริหาร และพนักงานของตน
ตลอดระยะเวลาแห่ ง สั าแต่ ง ตัง้ ู้จ ัด การกองทรัสต์ใ นวงเงิน ที่เ พีย งพอและ
เหมาะสม
(4) ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ป บิ ตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณ ด์ งั ต่อไปนี้
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(4.1)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

ดาเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์
หรือการเข้าทาสั าที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์
เป็ นไปอย่าง ูกต้องและมี ลใช้บงั คับได้ตามก หมาย
(4.2) ดาเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(4.2.1) ประเมิน ความพร้อ มของตนเองในการบริหารการลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ก่อนรับเป็ น จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือก่อน
ลงทุ น เพิ่ม เติม ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วเพื่อ กองทรัส ต์
แล้วแต่กรณี
(4.2.2) วิเคราะห์และศกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท า Due Diligence) อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ต าม
หลักเกณ ์และแนวป ิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ี
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ ง คณะกรรมการก ล ต หรื อ
สานักงาน ก ล ต ประกาศกาหนด ตลอดจนการประเมินความ
เสี่ยงด้านต่าง ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นัน้ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสีย่ งด้วย ทัง้ นี้
ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วให้ ห มายความรวม งความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับการพั นาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ( ้ามี)
เช่นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่
สามาร จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้
จู้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสั า
ก่อตัง้ ทรัสต์
จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการดาเนินการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์และลดทุนชาระ
แล้วของกองทรัสต์ตามเหตุและกระบวนการทีก่ าหนดในสั าก่อตัง้ ทรัสต์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จู้ ดั การกองทรัสต์ ให้ ู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการและให้
ความร่วมมือตามที่จาเป็ นเพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะเข้ามาป ิบตั ิแทน
ตนเองสาเร็จลุล่วงไป
ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รกษาเพื่อให้คาปรกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ ู้จดั การกองทรัสต์ป ิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณ ด์ งั ต่อไปนี้
(8.1) ดาเนินการให้ทป่ี รกษาซ่งได้รบั การคัดเลือกแจ้งการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ทีต่ นพิจารณา
(8.2) ไม่ให้ทป่ี รกษา ทู้ ม่ี สี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนัน้
จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทางบการเงินของบริษทั ให้เป็ นไปตามมาตร านบั ชีท่ี
กาหนดตามก หมายว่าด้วยวิชาชีพบั ชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงาน
ก ล ต ายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบปี บ ั ชี โดยงบการเงินที่จดั ทานัน้
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ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย สู้ อบบั ชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก ล ต
(10) จัดทาและเปิ ดเ ยข้อมูลของกองทรัสต์ซ่งรวม งข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา
57 แห่ง พ ร บ หลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามทีก่ าหนดในสั าก่อตัง้ ท
รัสต์และสั าแต่งตัง้ จู้ ดั การกองทรัสต์
(11) จัดทาและเปิ ดเ ยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี สานักงาน ก ล ต ตลาดหลักทรัพย์
และ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ตามที่กาหนดเอาไว้ใน พ ร บ หลักทรัพย์ ก หมายอื่นที่
เกี่ ย วข้อ ง และสั าก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ซ่ ง รวม งการจัด ส่ ง รายงานประจ าปี ข อง
กองทรัสต์พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามั ประจาปี ให้แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์ และการ
เปิ ดเ ยข้อมูลที่อาจส่ง ลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคั
หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ให้ ู้จดั การกองทรัสต์มีหน้าที่ช้แี จง
จัดส่งเอกสารหรือหลัก านทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการตามที่
สานักงาน ก ล ต มีคาสั ่งหรือร้องขอ
(12) หลีก เลี่ย งส านการณ์ ท่ีอ าจท าให้เ กิด ข้อ สงสัย ในความเป็ น อิส ระของ ู้จ ัด การ
กองทรัสต์ โดยเ พาะอย่างยิง่ ในการพิจารณาคัดเลือกหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนหลักทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้ จู้ ดั การกองทรัสต์
กรรมการ ู้บริหาร ู้จดั การของ ู้จดั การกองทรัสต์ และพนักงานของ ู้จดั การ
กองทรัสต์รบั ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการพิจารณาคัดเลือกหรือซื้อ
ขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละบริก ารอื่น ใดให้แ ก่ ก องทรัส ต์ ก รรมการ ู้บ ริห ารและ
พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่รบั ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจาก
การพิจารณาคัดเลือกหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์
(13) จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีเ่ ปิ ดเ ยส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ของ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ ู้จดั การกองทรัสต์จากบริษัทหรือบุคคลที่
เป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ไว้ในหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือเชิ
ประชุมเพื่อขออนุ มตั ิทารายการต่าง และรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ เพื่อ ู้
ลงทุนและทรัสตีจะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ในการเข้าทาธุรกรรมต่าง เพื่อกองทรัสต์และความสมเหตุสม ลของ
ธุรกรรมนัน้
ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ จู้ ดั การกองทรัสต์ ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณ ก์ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
น้ าทีในการบริ ารจัดการกองทรัสต์
1) เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิ าพ ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มรี ะบบงานทีม่ คี ุณ าพและสามาร รองรับ
งานในความรับ ดิ ชอบได้อย่างครบ ว้ น โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานดังต่อไปนี้
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(ก) การกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน การ
พิจารณาคัดเลือกการลงทุน และการจัดทาแ นกลยุทธ์ในการจัดหา ลประโยชน์ของ
อสังหาริมทรัพย์
(ข) ระบบการกากับดูแล บริหาร และจัดการความเสีย่ ง
(ค) ระบบการป้ องกันความขัดแย้งทาง ลประโยชน์
(ง) ระบบการคัดเลือกบุคลากรของ จู้ ดั การกองทรัสต์ และ รู้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(จ) ระบบการกากับดูแลการป บิ ตั งิ านของ จู้ ดั การและบุคลากรของ ูจ้ ดั การกองทรัสต์
( ) ระบบรองรับการเปิ ดเ ยข้อมูลของกองทรัสต์
(ช) ระบบการป บิ ตั กิ ารด้านงานสนับสนุน (
)
(ซ) ระบบการตรวจสอบและควบคุม ายใน
( ) ระบบการติดต่อสื่อสารกับ ลู้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของ ลู้ งทุน
( ) ระบบการจัดการกับข้อพิพาททางก หมาย
2) บริห ารจัด การกองทรัสต์ใ ห้เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดแห่ ง สั าก่ อ ตัง้ ทรัสต์แ ละดูแ ลรัก ษา
ประโยชน์ของ ู้ อื หน่วยทรัสต์
3) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องบันทกและจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้ เอกสารหลัก านเกีย่ วกับการ
คัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หน่ง
ให้แก่กองทรัสต์ไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะ
ให้ก องทรัสต์ไ ปลงทุ น ให้ ู้จ ัด การกองทรัสต์ป ิบ ัติต ามแนวป ิบ ัติในการจัด การกองทุน
และทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่งสานักงาน ก ล ต ประกาศกาหนด โดยให้ยด อื และ
ป บิ ตั ติ ามเป็ นมาตร านขัน้ ต่าในการป บิ ตั หิ น้าทีข่ อง จู้ ดั การกองทรัสต์
4) ดาเนินการต่าง ให้ม ั ่นใจได้ว่าได้จดั การด้านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษ กิจของทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์อย่าง มืออาชีพ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ ู้ อื หน่วยทรัสต์ เช่น
(ก) กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิ าพ และ
สอดคล้องกับข้อ ูกพันทีก่ าหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และ
หนังสือชีช้ วน
(ข) กาหนดวงเงินการก่อ าระหนี้ และควบคุมไม่ให้เกินที่กาหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์
แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วน
(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี รงกับวัต ุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็ นไปตาม
สั าก่ อ ตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อ มูล หนั ง สือ ชี้ช วน หลัก เกณ ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศ ทจ
ตลอดจนประกาศ และคาสั ่งทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด
(ง) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์
(จ) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์
( ) จัดให้มกี ารประกัน ัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดข้นกับอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และประกัน ยั สาหรับความรับ ดิ ต่อบุคคล ายนอกในวงเงินที่เพียงพอและ
เหมาะสม (เช่น ครอบคลุมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง รวม งโครงสร้างอาคาร ระบบน้ า ระบบ
ไ ้ า) ทีท่ าให้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ สามาร จัดหา ลประโยชน์
(ช) จั ด ให้ มี ก ารวางแ นการจั ด สั ด ส่ ว นประเ ทธุ ร กิ จ ของ ู้ เ ช่ า ที่ เ หมาะสมส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ (
)
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

5)

6)

7)

8)

9)
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(ซ) ควบคุมดูแลให้ เู้ ช่าป บิ ตั ติ ามเงือ่ นไขของสั าเช่า
( ) ควบคุมดูแลให้มกี ารป บิ ตั ติ ามก ระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้
ลงทุน
( ) ประเมิน ลการปล่อยเช่าในอดีตเพื่อกาหนดเงือ่ นไขในการปล่อยเช่าและจัดทาสั าเช่า
ให้เหมาะสมและประเมิน ลความ ูกต้องของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า เพื่อบันทกค่า
เ ่อื หนี้สงสัยจะสู หรือตัดหนี้สู หรือบันทกหนี้สู รับคืน (ในกรณีทเ่ี รียกเก็บเงินได้
ายหลังตัดหนี้สู )
( ) จัดให้มรี ะบบดูแลรักษาความปลอด ยั ของอาคารสิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุน เช่ น
ระบบแจ้งเตือนไ ไหม้ ระบบการติดต่อสื่อสาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุ ุกเ ิน
( ) กาหนดและใช้นโยบายและแ นการป ิบตั ิงานในการบริหารบารุงรักษา และปรับปรุง
อาคารสิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุน
ตรวจสอบให้ม ั ่นใจว่ากองทรัสต์มกี รรมสิทธิหรือสิทธิโดย ูกต้องในอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน
รวมทัง้ สั าต่าง ทีก่ องทรัสต์เข้าไปเป็ นคู่สั า มีการจัดทาโดย ูกต้องตามก หมาย และ
มี ล กู พันหรือสามาร ใช้บงั คับได้ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในสั าดังกล่าว
จัด ให้มีร ะบบในการจัด เก็บ เอกสารหลัก านทัง้ หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของ
กองทรัส ต์ ห นั ง สือ เชิ ประชุ ม ู้ ือ หน่ ว ยทรัส ต์ แบบแสดงรายการข้อ มูล หนั ง สือ ชี้ช วน
รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ งบการเงิน และเอกสารประกอบการบันทกบั ชีของกองทรัสต์
และการป บิ ตั ติ ามก ระเบียบต่าง ทีม่ ี ลใช้บงั คับกับกองทรัสต์ และทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย
เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ ู กต้องครบ ้วนและสามาร ตรวจสอบได้ ายใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
จัดทาและเ ยแพร่งบการเงิน รายงานประจาปี และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ ูกต้อง
ครบ ้วน และเ ยแพร่ ายในระยะเวลาที่ก าหนดในก หมาย สั าก่อตัง้ ทรัสต์ สั า
แต่งตัง้ จู้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล รวมทัง้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ จู้ ดั การกองทรัสต์ รวม งกรรมการ บู้ ริหาร และ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาและเปิ ดเ ยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ต้องรับ ดิ ชอบร่วมกันในเนื้อหา
ข้อมูลทีป่ ระกาศหรือเ ยแพร่ต่อ ู้ อื หน่ วยทรัสต์และ ลู้ งทุนทัวไป
่ โดยต้องจัดให้มรี ะบบการ
ตรวจสอบทีท่ าให้ม ั ่นใจได้ว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเ ยในแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน หนังสือ
เชิ ประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ เอกสารโ ษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือเอกสารเ ยแพร่อ่ื นใด
ได้รบั การตรวจสอบว่ามีความ ูกต้องครบ ว้ น ไม่ขาดข้อมูลสาคั และได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุนแล้ว รวมทัง้ เป็ นไปตามก หมายประกาศและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ดูแลให้ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั ข้อมูลที่ ูกต้องครบ ้วนและเพียงพอก่อนทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสี ยง
ในการอนุ มตั ิเรื่องต่าง รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลนัน้ ล่วงหน้ าตามระยะเวลาที่กาหนดในสั า
ก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ป บิ ตั เิ ป็ นไปตามก หมาย หรือแนวทางป บิ ตั ทิ อ่ี อกโดยหน่วยงาน
ของรั หรือ องค์ก รก ากับ ดูแ ลอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ น งานของกองทรัสต์ รวมทัง้
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ กล่าวคือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บ ั ชี ซ่งหมายความ
รวม งกาไรสุทธิทอ่ี า้ งอิงส านะเงินสดของกองทรัสต์โดยจะจ่าย ายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่
วันสิน้ รอบปี บ ั ชี หรือรอบระยะเวลาบั ชีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่
อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ ู้ อื
หน่วยทรัสต์
11) ในกรณี ท่ีสั าก่ อ ตัง้ ทรัสต์ก าหนดให้ ู้จ ัด การกองทรัสต์สามาร เบิก จ่า ยทรัพ ย์สินของ
กองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เ พาะกรณีทเ่ี ป็ นการเบิกจ่ายจากบั ชีเพื่อการ
ดาเนินงานประจาวัน ายใต้วงเงินที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากทรัสตี และต้องจัดทาและจัดส่ง
รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามาร ตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ ายใน
ระยะเวลาทีส่ มควร
12) ดาเนินการจัดทา และ หรือ จัดส่งและรับรองความ ูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ซ่งอยู่ในความรับ ดิ ชอบของ จู้ ดั การกองทรัสต์ตามสั าแต่งตัง้ ู้ จดั การ
กองทรัสต์ สั าก่อตัง้ ทรัสต์ และตามก หมายทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามทีท่ รัสตีเห็นสมควร ให้
แก่ทรัสตี และ หรือ สานักงาน ก ล ต ซ่งรวม งไม่จากัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับการคานวณ
มูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ทธิ ( ) ของกองทรัสต์และมูลค่ า หน่ ว ยทรัสต์ รายงานประเมินมูลค่า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ รายงานการได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ สิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
วิ ีการและเงือน ขในการเ ลียนตัวผู้จดั การกองทรัสต์
เหตุในการเปลี่ยนแปลง ู้จดั การกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง ู้จดั การ
กองทรัสต์โดยชอบไม่เป็ นเหตุให้ จู้ ดั การกองทรัสต์เกิดสิทธิเรียกร้องต่อทรัสตีเพื่อความเสียหาย
ใด
1)

จู้ ดั การกองทรัสต์ลาออกตามหลักเกณ ท์ ก่ี าหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์หรือสั าแต่งตัง้
จู้ ดั การกองทรัสต์
2) จู้ ดั การกองทรัสต์ ูก อด อนจากการทาหน้าทีต่ ามหลักเกณ ท์ ก่ี าหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ท
รัสต์หรือสั าแต่งตัง้ จู้ ดั การกองทรัสต์
3) สานักงาน ก ล ต สั ่งเพิก อนการให้ความเห็นชอบเป็ น ู้จดั การกองทรัสต์ หรือสั ่งพักการ
ป ิบตั ิหน้ าที่ของ ู้จ ัดการกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ตามประกาศ สช
2 2
4) จู้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ ส าพนิตบิ ุคคลหรือชาระบั ชีหรือ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็ นคาสั ่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่กต็ าม
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8.2 ผู้บริ ารอสัง าริ มทรั ย์
8.2.1 ข้อมูลทัว
ชือผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์
ทีตังสานักงานใ

เลขทะเบียนบริษทั
ทร ั ท์
ทรสาร
Website
ผู้ถือ ้นใ สัดสวนการถือ ้น
รายชือกรรมการ

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
เลขที่
อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชัน้ - หมู่
นนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม ตาบลบางแก้ว อาเ อ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
0107536000676
2
2
www wha-industrialestate com
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ (ร้อยละ 98 54)
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นายเดวิด ริชาร์ด นาโดน
นายวิว ั น์ จิร ั ติกาลสกุล
นายไกรลักขณ์ อัศว ตั รโรจน์
นายสมพงษ์ วนา า
นายชวลิต เศรษ เมธีกุล
นางอั ชลี ชวนิชย์
นายประทีป เจริ พร

8.2.2 ครงสร้างผู้ถือ ้น
ในวันปิ ดสมุดทะเบียน ู้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อ ู้ อื หุน้ รายให ่สงู สุด
ของบริษทั มีดงั นี้
รายชือ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้

จานวน ้นทีถือ ้น
9,563,839,406

สัดสวน ร้อยละ
98 54

8.2.3 น้ าทีของผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์
1)
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รายงานประจํ าปี 2564

บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงป บิ ตั หิ น้าทีท่ วไปในการบริ
ั่
หารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน หรือหน้าทีใ่ ด ทีค่ ่สู ั าจะได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยการป บิ ตั ิ
หน้าทีด่ งั กล่าวจะต้องสอดคล้องกับแ นการดาเนินงานประจาปี สั าก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชี้
ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล และก หมายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ในการป ิบตั ิหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุ น ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ สามาร ป ิบ ัติห น้ า ที่ด ัง กล่ า วให้
สอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วน กองทรัสต์จะต้องส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนให้แก่ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบ โดยที่

ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้อง ูกพันตามแบบแสดงรายการข้อมูล หรือ หนังสือชี้ชวนหาก
แบบแสดงรายการข้อมูลหรือ หนังสือชีช้ วนไม่สอดคล้องกับหน้าทีข่ อง บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ายใต้สั านี้ หรือ กาหนดหน้าทีข่ อง บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือไปจากทีก่ าหนดไว้
ในสั านี้ เว้นแต่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็ นอย่างอื่น
2) บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มหี น้าทีท่ จ่ี ะต้องดาเนินการใด
ตามที่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะได้
มอบหมายเพิม่ เติมตามสมควรแก่กรณีเ พาะทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานของ
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน และ หรือ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการป บิ ตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าหนดใน
สั า บับนี้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และ ู้ อื หน่วยทรัสต์โดย บู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการป บิ ตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าวตามทีจ่ ะ
ได้ตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี หากหน้าทีน่ นั ้ มี ลเป็ นการเพิม่ าระหน้าทีใ่ ห้แก่ บู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสาคั หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
อย่างมีนัยสาคั
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สงวนสิทธิทจ่ี ะป เิ สธการป บิ ตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายเพิม่ เติมจากกองทรัสต์ดงั กล่าว ในกรณีดงั กล่าว ทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะมอบหมายหน้าที่
นัน้ ให้บุคคลอื่นป บิ ตั แิ ทนได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้ นี้การป บิ ตั หิ น้าทีข่ องบุคคล
ดังกล่าวจะต้องไม่ส่ง ลกระทบต่อการป บิ ตั หิ น้าทีข่ อง บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสั านี้
เกินสมควร
3) บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงทีจ่ ะจัดให้มบี ุคลากรเพื่อป บิ ตั งิ านประจาทีอ่ สังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุน และดูแลจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนในเวลา และจานวน
ทีเ่ หมาะสม
บุคลากรทีจ่ ดั ให้มดี งั กล่าวต้องเป็ น มู้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์และมีคุณสมบัตใิ นการป บิ ตั หิ น้าทีเ่ ป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันที่
ลงนามในสั า บับนี้
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งโครงสร้างทีมจัดการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนเพื่อให้ จู้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณา และในกรณีทจ่ี ะมีการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหาร ดังกล่าวอย่างมีนยั สาคั บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
จะส่งข้อมูลการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ จู้ ดั การกองทรัสต์เพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 (สิบห้า)วันก่อนการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหาร ในแต่ละคราว
4) บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทาแ นการดาเนินงานประจาปี ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีก่ องทรัสต์ลงทุน และจะเสนอแ นการดาเนินงานประจาปี ของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์
ลงทุนดังกล่าว ต่อ จู้ ดั การกองทรัสต์เพื่อขออนุมตั เิ ป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน
ก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บ ั ชีแต่ละปี และ จู้ ดั การกองทรัสต์จะเสนอให้ทรัสตีเพื่อขออนุมตั เิ ป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บ ั ชีแต่ละปี โดยส่งพร้อมกับ
แ นการดาเนินงานประจาปี ล่วงหน้า 5 (ห้า) ปี เ พาะทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุง และ หรือ
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ (Major Renovation)
ทัง้ นี้ คู่สั

าอาจพิจารณาแก้ไขแ นการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ

(ก) การเปลี่ยนแปลง หรือการพั นาของส าวะทางเศรษ กิจ การเงิน และการเมืองของ
ประเทศไทยทีม่ ี ลกระทบอย่างมีนัยสาคั ต่ออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
(ข) เหตุสุดวิสยั ทีม่ ี ลกระทบอย่างมีนัยสาคั ต่ออสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
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(ค) เหตุการณ์อ่นื ใดที่อาจมี ลกระทบอย่างมีนัยสาคั ต่อการดาเนินงาน หรือการประกอบ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
โดย ู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงทีจ่ ะจัดให้มกี ารประชุม
เพื่อ พิจ ารณา ลการด าเนิ น งานของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีก องทรัส ต์ล งทุ น ตามแนวการ
ดาเนินงานประจาปี ทุก ไตรมาสในวันและเวลาตามทีจ่ ะได้ตกลงกัน
(1) ในกรณีทข่ี อ้ โต้แย้งใด ซ่งไม่สามาร หาข้อยุตไิ ด้ในการจัดทาแ นการดาเนินงาน
ประจาปี คู่สั าตกลงให้ใช้แ นการดาเนินงานประจาปี ของปี ท่ี ่านมาเป็ นแนว
ป ิบตั ิต่อไปก่อนจนกว่าจะสามาร ตกลงกันได้ โดยเมื่อปรับเพิม่ ข้นแล้วประมาณ
การค่าใช้จ่ายรวมจะเพิม่ ข้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในแ นการดาเนินงานประจาปี ของปี ท่ี ่านมา อย่างไรก็ดี คู่สั าต้อง
ร่วมกันพิจารณาจัดทาแ นการดาเนินงานประจาปี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทงั ้ นี้ตอ้ ง
จัดทาแ นการดาเนินงานประจาปี ให้แล้วเสร็จ 15 (สิบห้า) วันก่อนวันเริ่มรอบปี
บั ชีนนั ้ หรือ ายในระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ั าเห็นว่าเหมาะสม
(2) หากคู่สั าไม่ สามาร ตกลงกัน ในหลัก การของแ นการด าเนิ น งานประจ าปี
ดังกล่าวได้ ทรัสตีสงวนสิทธิทจ่ี ะตัดสินใจในแ นการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าว ซ่ง
การตัดสินใจของทรัสตีให้เป็ นทีย่ ุติ ในการพิจารณาตัดสินใจดัง กล่าว ทรัสตีจะต้อง
พิจารณาให้เป็ นไปตามวัต ุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และสั าการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ประกอบกับก หมาย และ หรือก ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจทีเ่ หมาะสมและส าวะทางเศรษ กิจในขณะนัน้
อย่างไรก็ดี บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อาจปรับเปลี่ยนแ นการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าว
ได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์
ลงทุ น ประกอบกั บ ส าวะธุ ร กิ จ การตลาดและอุ ต สาหกรรม ในกรณี ท่ี ู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระสงค์ จ ะปรั บ เปลี่ ย นแ นการด าเนิ น งานประจ าปี ู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะด าเนิ น การตามแ นงานที่ ป รั บ เปลี่ ย นได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ ู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณา งรายละเอียดการปรับเปลี่ยน
แ นการดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
และ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้อนุ มตั กิ ารปรับเปลี่ยนแ นการดาเนินงานประจาปี นัน้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและแจ้งให้ทรัสตีทราบ งรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแ นการดาเนินงาน
ประจ าปี เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ กั ษรล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 (สิบ ห้า ) วัน และกองทรัสต์มี
งบประมาณเพีย งพอส าหรับ การด าเนิ น งานตามที่มีก ารปรับ เปลี่ย นนั น้ รวม งการ
ดาเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อความสามาร ในการจ่ายเงินปั น ลของกองทรัสต์
ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ มีง บประมาณไม่ เ พีย งพอส าหรับ การด าเนิ น งานตามแ นการ
ดาเนินงานประจาปี ท่ี บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้ปรับเปลี่ยนในวรรคก่อน บู้ ริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะด าเนิ น การตามแ นงานที่ ป รั บ เปลี่ ย นได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ู้ บ ริ ห าร
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อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ ู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณา งรายละเอียดการปรับเปลี่ยน
แ นการดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี่สบิ ห้า) วัน
เมื่อ ู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ด้อ นุ มตั ิการปรับ เปลี่ย นแ นการดาเนิ นงานประจ าปี นัน้ แล้ว
ู้จดั การกองทรัสต์ต้องเสนอให้ทรัสตีพจิ ารณา งรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแ นการ
ดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
5)

บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสาเนาเอกสารหลัก านต่าง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามความจาเป็ นและสมควร ซ่งรวม งชุดสาเนาเอกสารประกอบยืนยันการ
จ่ายเงินสดย่อยต่าง ซ่งรวม ง ไ ล์สแกนสาเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ตามที่ บู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็ น ู้ดาเนินการ หรือติดต่อประสานงานเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี
ย้อนหลังในส าพสมบูรณ์ ครบ ้วน และพร้อมให้ จู้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และ ทู้ เ่ี กี่ยวข้อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมื่อสั า บับนี้สน้ิ สุด

8.3 ทรัสตี
8.3.1 ข้อมูลทัว
ชือทรัสตี
ทีตังสานักงานใ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 นน
รัชดา เิ ษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
0105535048398
02 949 1500
02 949 1514
http://www.scbam.com

เลขทะเบียนบริษทั
ทร ั ท์
ทรสาร
Website

8.3.2 ครงสร้างผู้ถือ ้น
รายชื่อ ู้ อื หุน้ รายให ่สงู สุดของบริษทั มีดงั นี้
รายชือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มหาชน

จานวน ้นทีถือ ้น
19,999,998

สัดสวน ร้อยละ
99.99

8.3.3 น้ าทีและความรับผิดชอบในการเ นทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยง ู้มีวิช าชีพ
รวมทัง้ ด้วยความชานา โดยป บิ ตั ติ ่อ รู้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ู้รบั
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิ าพ และความเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามสั าก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจน
ก หมายทีเ่ กี่ยวข้อง และข้อ ูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ ลู้ งทุน ( ้ามี) หน้าทีท่ ส่ี าคั ของทรัสตี
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ ได้แก่
1) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ จู้ ดั การกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสั
ก่อตัง้ ทรัสต์และก หมายทีเ่ กีย่ วข้อง

า
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2) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก ล ต รวมตลอดจนดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดข้นแก่กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร กรณีท่ี ู้จดั การกองทรัสต์กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ป บิ ตั หิ น้าทีต่ ามสั า
และก หมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3) เข้าร่วมประชุมในการประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมีการขอมติทป่ี ระชุม ู้ อื
หน่ วยทรัสต์ ทรัสตีจะต้องตอบข้อซัก ามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการว่าเป็ นไป
ตามสั าก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ห รือ ก หมายที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ไม่ รวมทัง้ ทัก ท้ว งและแจ้ง ให้ ู้ ือ
หน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามาร กระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสั า
ก่อตัง้ ทรัสต์หรือก หมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4) จัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ ู้ อื หน่วยทรัสต์ โดยรวมกรณีท่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่
สามาร ป บิ ตั หิ น้าทีไ่ ด้ รวมทัง้ มีอานาจในการจัดให้มี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
5) จัดทารายงานเสนอต่อ ู้ ือหน่ วยทรัสต์พร้อมกับรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ โดยระบุ
ว่ า ทรัสตีมีค วามเห็น เกี่ย วกับ การป ิบ ัติงานของ ู้จดั การกองทรัสต์ใ นการบริห ารจัด การ
กองทรัสต์ว่าเป็ นอย่างไร สอดคล้องกับข้อกาหนดแห่งสั าก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ ก หมาย
ประกาศและข้อกาหนดอื่น ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
6) ทัง้ นี้ ู้ อื หน่วยทรัสต์สามาร ดูรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับ ดิ ชอบ
ของทรัสตีในสั าก่อตัง้ ทรัสต์

8.4 ข้อมูลผู้ติดตออืน
8.4.1 ผู้สอบบั ชี
ชือ
ทีอยู
ทร ั ท์

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ นนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2844-1000

8.4.2 นายทะเบียน นวยทรัสต์
ชือ
ทีอยู

ทร ั ท์
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บริษทั ศูนย์รบั ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นน
รัชดา เิ ษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
0-2009-9000

8.4.3 ผู้ ระเมิ นมูลคาทรั ย์สิน
ชือ
ทีอยู

บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจีเนียริง่ แวลูเอชัน่ จากัด
42 นนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเ อเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
0-2045-5010-1

ทร ั ท์
ชือ
ทีอยู

บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด
731 อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 4 นนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
0-2247-4715-6 , 0-2248-0116-7

ทร ั ท์

8.4.4 ผู้วิจยั ตลาด
ชือ
ทีอยู

บริษทั ไนท์แ รงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
65/192 ชัน้ 23 อาคารชานา เพ็ ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
นนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
10310
0-2643-8223

ทร ั ท์

8.4.5 ที รกษากองทรัสต์
ที รกษาก มาย
ชื่อ

บริษทั อาร์แอล เคาน์เซิล จากัด

ทีอ่ ยู่

62/15 นนธนิยะ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

0-2235-3076
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9. การกากับดูแลกองทรัสต์
9.1 น ยบายเกียวกับการกากับดูแลกองทรัสต์
เพื่อให้การป บิ ตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ใน านะ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ าพ
บริษทั มีการจัดให้มคี ่มู อื ระบบการทางานและระบบการควบคุม ายใน เพื่อกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และแนวทางในการดาเนินงานของบริษทั รวมทัง้ กรรมการ บู้ ริหาร และบุคลากรของบริษทั ให้เป็ นไป
อย่าง ูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิ าพ บรรลุวตั ุประสงค์ในการดาเนินกิจการตามหลักการกากับดูแลที่ดี
รวมทัง้ เป็ นไปตามก หมายและประกาศทีเ่ กี่ยวข้องของสานักงาน ก ล ต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ู้ อื
หน่วยทรัสต์
นอกจากนี้ ่ ายกากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสีย่ งจะทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลบริหารและ
จัดการความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์และการลงทุนของกองทรัสต์ เป็ นไปตาม
สั าก่อตัง้ ทรัสต์และหลักเกณ ท์ เ่ี กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังทาหน้าทีต่ รวจสอบการดาเนินงานของกองทรัสต์ให้
เป็ นไปตามระบบงานที่ปราก อยู่ในคู่มอื ระบบการทางานและระบบการควบคุม ายใน และเป็ นไปตาม
สั าก่อตัง้ ทรัสต์ และก หมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้ม ั ่นใจว่ากองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
จู้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีทราบ งก หมายและก ระเบียบทีม่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง และป บิ ตั หิ น้าที่
โดยใช้ความรู้ความสามาร เยี่ยง ู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับ ิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริต โดยต้ อ งป ิ บ ัติ ต่ อ ู้ ือ หน่ ว ยทรัส ต์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมเพื่อ ประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของ ู้ ือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

9.2 ค ะกรรมการชดยอย
- ไม่มี -

9.3 การ ระชมของผู้จดั การกองทรัสต์
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
กาหนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาอย่างน้อย
ไตรมาส ละ 1 (หน่ง) ครัง้ ซ่งโดยทัวไปจะมี
่
วาระทีส่ าคั ในการประชุม ดังนี้
9.3.1 ข้อกา นดในการ ระชม และกระบวนการ ระชม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดให้ต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเป็ นประจา
อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 (หน่ง) ครัง้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ องค์ประชุม
จะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองเกินกว่าคร่งหน่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และมติทงั ้ ปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่าคร่งหน่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุม และในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการนัน้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสีย ง
ลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ ด้วยเช่นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่า นได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเ ยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการ
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ประชุม โดยบริษทั จะจัดทาบันทกรายงานการประชุม (Minutes of meeting) คณะกรรมการเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยรายงานการประชุม ดัง กล่ าวจะบัน ทกสาระสาคั ของเรื่อ งที่เ สนอเพื่อ
พิจารณา ความเห็น และมติของที่ประชุม โดยจัดเก็บต้น บับร่วมกับหนังสือเชิ ประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสาเนาในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่ อความสะดวกสาหรับ
กรรมการและ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องในการตรวจสอบ
9.3.2 รกรรมทีสาคั ของกองทรัสต์ทีเสนอตอที ระชมค ะกรรมการบริษทั
บริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาติดตาม ล
การดาเนินงานด้านต่าง ของบริษทั และให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ม ั ่นใจว่า การดาเนินงาน
ของบริษัท เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด รวม งกาหนดกรอบแนวทางแก้ไขปั หาเพื่อให้
สามาร จัดการอุปสรรคปั หาทีอ่ าจเกิดข้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสมเพื่อพิจารณารับทราบ
หรือเพื่ออนุมตั กิ ารดาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

ลประกอบการของบริษทั และกองทรัสต์
ลการป ิบตั งิ านของ ่ ายงานต่าง ในบริษัท อันได้แก่ ่ ายกากับ ตรวจสอบ บริหารและ
จัดการความเสี่ยง ่ ายพั นาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และ ่ ายบั ชีและสนับสนุ นการ
ป ิบตั ิงาน รวมทัง้ ปั หาและอุปสรรคที่เกิดข้นในการป ิบตั ิงาน และแนวทางในการแก้ไข
ปั หาและอุปสรรคดังกล่าว
จุดอ่อนด้านระบบควบคุม ายในและระบบการป บิ ตั งิ านของบริษทั ในการทาหน้าทีใ่ น านะ
จู้ ดั การกองทรัสต์ รวม งแนวทางและความคืบหน้าในการแก้ไข
ความคืบหน้าในการดาเนินการตามแ นธุรกิจและแ นการตลาดทีก่ าหนดข้นโดยบริษทั ด้วย
ความร่ ว มมือ และสนั บ สนุ น จาก ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นการจัด หา ลประโยชน์ ใ ห้แ ก่
กองทรัสต์ รวมทัง้ ปั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดข้น และแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปั หาและ
อุปสรรคดังกล่าว
ร่างงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์ แ นธุรกิจ รวม งกลยุทธ์ทางธุรกิจของกองทรัสต์ทไ่ี ด้
จัดทาข้นโดยบริษทั ใน านะ จู้ ดั การกองทรัสต์ ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก บู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
แนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงหรือเหตุอ่นื ใดที่อาจมี ลกระทบต่อการจัดการ
กองทรัสต์
แนวทางในการดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีส่ าคั เกีย่ วกับการดาเนินงานของ
กองทรัสต์
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (RPT) และรายการใด ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน์
กับการดาเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิเรื่องดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
ก หมาย ประกาศ ข้อ บัง คับ และระเบีย บต่ า ง ที่เ กี่ย วข้อ งที่อ อกโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์
สานักงาน ก ล ต และ หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เรื่องใด ก็ตามทีต่ อ้ งมีการพิจารณาและอนุมตั โิ ดยทรัสตี และ หรือ ทีป่ ระชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

9.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูล ายใน
ควบคุ มมิให้มีการนาข้อมูล ายใน (Insider Information) ของบริษัท และของกองทรัสต์ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนหรือ อู้ ่นื โดยการจากัดการเข้า งและรับรูข้ อ้ มูล (Limited Access) ไว้เ พาะ ทู้ ต่ี อ้ งรับรู้
ข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการป ิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องตน (Should-Know Person) โดยกาหนดให้กรรมการ
ู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าทีร่ บั ดิ ชอบในการป้ องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รบั อนุ าตได้รบั
ข้อมูลทีม่ ไิ ด้เปิ ดเ ยต่อสาธารณชน และป้ องกันมิให้ มกี ารเปิ ดเ ยข้อมูลทีม่ ไิ ด้เปิ ดเ ยต่อสาธารณชน ซ่ง
อาจส่ง ลกระทบต่อประโยชน์ของกองทรัสต์และของบริษัท ก่อนที่บริษทั จะได้เปิ ดเ ยข้อมูลดังกล่าว
่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ รวม งมีมาตรการห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับการ
รับทราบข้อมูล ายใน (Insider Information)

9.5 การ ิ จาร าตัดสิ นใจลงทน และการบริ ารจัดการกองทรัสต์
9.5.1 กระบวนการและ ัจจัยทีใช้ ิ จาร าตัดสิ นใจลงทน
การลงทนในทรั ย์สิน ลักและอ กร ์ ดยทางตรง
1) เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาซ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
เป็ นการได้มาซ่งสิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใดกรณีหน่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นการได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น ส ก
(ข) เป็ นการได้มาซ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ หรือ
สิทธิครอบครองประเ ทน ส ก
2) อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนและได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรือมีขอ้ พิพาท
ใด เว้นแต่ ู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
การอยู่ ายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิ หรือการมีขอ้ พิพาทนัน้ ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนัยสาคั และเงื่อนไขการได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้ ยังเป็ น
ประโยชน์แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
3) การทาสั าเพื่อให้ได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มขี อ้ ตกลงหรือข้อ
ูก พัน ใด ที่อ าจมี ลให้ก องทรัสต์ไม่สามาร จาหน่ า ยอสัง หาริมทรัพ ย์ในราคายุติธรรม
(ในขณะที่มกี ารจาหน่ าย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สทิ ธิแก่คู่สั าในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่นโดยมีการกาหนดราคาไว้แน่ นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรืออาจมี ลให้
กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่าหน้าทีป่ กติท่ี เู้ ช่าพงมีเมื่อสั าเช่าสิน้ สุดลง
4) อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุ าตเสนอขายรวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื
ทัง้ นี้ กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจ่ ะ
ทาให้ได้มาและใช้พ ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ตอ้ งไม่เกินร้อย
ละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ( ายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และ
ต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพั นาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความ
อยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
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5) อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้อง ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณ ด์ งั ต่อไปนี้
(ก) เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มกี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อ
วัต ุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเ ยข้อมูลต่อ ลู้ งทุนเป็ นเวลาไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อน
วันยื่นคาขออนุ าตเสนอขายหน่วยทรัสต์โดย ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้อย 2 (สอง)
ราย และ
(ข) ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้องเป็ น ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก ล ต
6) อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้มาต้องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500 (ห้าร้อย) ล้านบาท ทัง้ นี้
ในกรณีท่จี านวนเงินที่จะได้จากการระดมทุน ่านการเสนอขายหน่ วยทรัสต์น้อยกว่ ามูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ทป่ี ระสงค์จะลงทุน จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียง
พอทีจ่ ะทาให้ได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
7) ในกรณีท่จี ะลงทุนเพื่อให้ได้มาซ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือเช่า
อาคาร หรือโรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างที่ ใู้ ห้เช่ามิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิตามโ นดทีด่ นิ หรือ
มู้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ จู้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มบี ริษัท
ประกัน ัยเป็ น ู้รบั ประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้นจากการบอกเลิกสั าของเจ้าของ
อสัง หาริม ทรัพย์หรือ ู้มีสิทธิค รอบครองดังกล่ า ว หาก ู้จ ัด การกองทรัสต์มิไ ด้จดั ให้มีการ
รับประกันความเสียหายเพื่อป้ องกันความเสียหายเช่นว่า จู้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี าร
เปิ ดเ ยความเสีย่ งให้แก่ ลู้ งทุน ู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ง ลกระทบทีอ่ าจเกิดข้นกับ ลประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้าของกรรมสิทธิตามโ นด
ทีด่ นิ หรือ มู้ สี ทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์บอกเลิกสั า ตลอดจนต้อง
จัด ให้ มีม าตรการอื่ น เพื่อ บรรเทาหรือ ลดความเสี่ย งที่อ าจจะเกิด ข้ น กับ กองทรัส ต์ อ ัน
เนื่องมาจากการลงทุนเพื่อให้ได้มาซ่งสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ท่ี ใู้ ห้
เช่ามิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิเช่นจัดให้มกี ารจัดทาข้อตกลงกระทาการจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อรับรองการป ิบตั ิตามสั าและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์หรือจัดให้มขี อ้ สั า
หรือ ข้อ ตกลงที่ใ ห้สิท ธิก องทรัส ต์ ส ามาร เข้า ไปแก้ ไ ขการ ิด สั าโดยตรงกับ เจ้า ของ
กรรมสิทธิได้และเข้าสวมสิทธิเป็ น เู้ ช่าได้โดยตรง เป็ นต้น
8) ในกรณีท่กี องทรัสต์ได้มาซ่งกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และ ู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัด หา ลประโยชน์ จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วโดยการให้เ ช่ า แก่ เ จ้า ของเดิม ู้จ ัด การ
กองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัวไปที
่ เ่ ป็ นบุคคล ายนอก
การลงทนในทรั ย์สิน ลักและอ กร ์ ดยทางอ้อม
การลงทุนโดยทางอ้อม เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ่านการ อื หุน้ ในบริษทั ที่
จัดตัง้ ข้นโดยมีวตั ุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศ ทจ
2555 และประกาศอื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามทีค่ ณะกรรมการ ก ล ต กาหนดในทานองเดียวกับกรณี
ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

วิ ีการ ด้มา งทรั ย์สิน ลักและอ กร ์เ ิ มเติ มของกองทรัสต์
นอกจากนี้ วิธกี ารได้มาซ่งทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์เพิม่ เติมของกองทรัสต์จะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณ ด์ งั ต่อไปนี้ดว้ ย
1)

จู้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังต่อไปนี้ก่อนการได้มาซ่งทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา
) ข้อมูลและสั าต่าง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ทรัพ ย์ สิน หลัก และอุ ป กรณ์ ( ้ า มี) เช่ น ข้อ มู ล ด้ า นการเงิน และก หมายส าพของ
อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนและความสามาร ของคู่สั าในการเข้าทานิติกรรมเป็ นต้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเ ยข้อมูลที่ ูกต้องโดยในกรณีทเ่ี จ้าของ ใู้ ห้
เช่าหรือ โู้ อนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับ จู้ ดั การกองทรัสต์
ู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้มที ่ปี รกษาทางการเงินให้ความเห็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวด้วย
(ข) วิเ คราะห์ แ ละศกษาความเป็ น ไปได้แ ละความเหมาะสมในการซื้อ เช่ า หรือ จ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ จู้ ดั การกองทรัสต์จะ
เป็ น รู้ บั ดิ ชอบในค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
(ค) ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักโดยจะต้องจัดให้มกี ารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้
สามาร กาหนดราคาที่ ูกต้องและเป็ นมูลค่ายุตธิ รรมอันจะทาให้กองทรัสต์มโี อกาสได้รบั
ลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับต้นทุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์นัน้ ทัง้ นี้ให้ ู้จดั การ
กองทรัสต์ป ิบตั ติ ามหลักเกณ ์และแนวทางในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ
การสอบทานรายงานการประเมิน มูลค่ า อสังหาริมทรัพ ย์ ตามที่ก าหนดไว้ในสั า
ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ พ ร บ ทรัส ต์ แนวป ิ บ ัติใ นการจัด การกองทุ น และทรัส ต์ ท่ีล งทุ น ใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ซ่ง สานั ก งานก ล ต ประกาศก าหนด โดยยด ือ เป็ น มาตร านการ
ป บิ ตั งิ านขัน้ ต่า
(ง) ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเ่ ป็ นการเช่าช่วง
จะจัดให้มมี าตรการป้ องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดข้นจากการ
ดิ สั าเช่า หรือการไม่สามาร บังคับตามสิทธิในสั าเช่า
2) การได้มาซ่งทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมหรือการจาหน่ ายไปซ่งทรัพ ย์สนิ หลัก จะต้องมีสาระของ
รายการและระบบในการอนุ มตั ิ รวมทัง้ กระบวนการของความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอ
มติทป่ี ระชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามสั าก่อตัง้ ทรัสต์และ
ประกาศคณะกรรมการ ก ล ต หรือสานักงาน ก ล ต ทีเ่ กีย่ วข้อง
9.5.2 การจัด าผล ระ ยชน์ จากทรั ย์สิน ลัก
ลักษ ะการจัด าผล ระ ยชน์ จากอสัง าริมทรั ย์
บริษทั ใน านะ จู้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวตั ุประสงค์ทจ่ี ะสร้างอัตรา ลตอบแทน
จากการลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสม และยั ่งยืนในระยะยาวให้แก่ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยมีนโยบายใน
การจัดหา ลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนดังนี้
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1) สิทธิการเช่าระยะยาวในที่ดินและสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารโรงงานและคลังสินค้าซ่ง
กองทรัสต์ท าสั าเช่ า จาก บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด
2) ายหลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ และเป็ น มู้ สี ทิ ธิการเช่าในทีด่ นิ และ
อาคาร ู้จ ัด การกองทรัสต์มีน โยบายในการน าทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วออกให้เ ช่ าแก่ ู้เ ช่าโดย
ู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ด้ว่ า จ้า ง บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) ซ่งเป็ น มู้ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชา ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ประเ ท
โรงงานและคลังสินค้า ให้มหี น้าที่เป็ น ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยมี
หน้าที่ดาเนินการติดต่อ หาลูกค้าหา ู้ทม่ี คี วามประสงค์ท่จี ะใช้บริการ และ หรือเช่าพื้นทีข่ อง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมทัง้ เจรจาข้อสั ากับ ทู้ ส่ี นใจในการเช่าพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังมีหน้าที่
ในการทาการตลาดและส่งเสริมการตลาดโดยติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายโดยตรง หรือการ
ติดต่อ ่านนายหน้าต่าง ด้วย
ลักษ ะของสั

าเชา

กองทรัสต์โดย บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั มอบอานาจจากทรัสตีจะเข้าเป็ นคู่สั ากับ ู้เช่า
พืน้ ทีโ่ ดยตรง โดยรายได้และกระแสเงินสดทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าที่ดนิ และอาคาร และค่าบริการ จากการให้เช่า อาคาร
โรงงานและคลังสินค้า ซ่งสั าเช่าส่วนให ่เป็ นสั ามาตร าน โดยมีหลักเกณ ์และเงื่อนไข
ของสั าทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น
1) รายได้ค่าเช่ารายเดือน มาจากการให้เช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า
2) รายได้ค่ า บริก ารรายเดือ นเป็ น รายได้ท่ีเ รีย กเก็บ จากสั าบริก าร ซ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การ
บารุงรักษาอาคารพืน้ ทีส่ ่วนกลางและทรัพย์สนิ ส่วนกลาง
สั าเช่าทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนมีการกระจายตัวของอายุของสั าเช่า อุตสาหกรรมของ ู้เช่า
รวม งสั ชาติของ เู้ ช่า ทาให้ความเสีย่ งจากการได้รบั ลกระทบจากอุตสาหกรรมหรือประเทศใด
ประเทศหน่ง อันอาจจะส่ง ลทาให้สู เสียรายได้ลดน้อยลง นัน้ ค่อนข้างต่า โดยรายได้ตามสั า
เช่าจาก เู้ ช่ารายให ่ 10 รายแรกจะประมาณร้อยละ 37.8 ของรายได้ตามสั าเช่าพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
ของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่าทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนมี
เู้ ช่ารายให ่เป็ นบริษทั ขนาดให ่ซง่ มีความน่าเชื่อ อื

9.6 การคัดเลือกผู้บริ ารอสัง าริ มทรั ย์
จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีค่ ดั เลือก บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ กากับ
และตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่มี คี ุณสมบัติ ความรู้
ความสามาร ความเชีย่ วชา และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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ตลอดจนควบคุมดูแลการป บิ ตั หิ น้าทีข่ อง บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่า วเพื่อให้การป บิ ตั หิ น้าที่ และ
ความรับ ดิ ชอบเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสั าก่อตัง้ ทรัสต์ สั าแต่งตัง้ จู้ ดั การกองทรัสต์ พ ร บ
หลักทรัพย์ พ ร บ ทรัสต์ ตลอดจนก หมาย และประกาศต่าง ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ทด่ี ี
ทีส่ ุดของ ู้ อื หน่วยทรัสต์และ ลู้ งทุนโดยทัวไป
่ โดยต้องดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
การคัดเลือกผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์
การแต่งตัง้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ น บู้ ริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าไปลงทุน เช่น
การบริหารงานประจาวันบนอสังหาริมทรัพย์นนั ้ จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารดาเนินการอย่างน้อย
ในเรื่องต่อไปนี้
1) มี ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ ชื่ อ เสี ย ง และ ลงานในอดี ต ของ ู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ความสามาร ในการจัดหา เู้ ช่า การติดตามหนี้ การบารุงรักษาทรัพย์สนิ
ายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ ู้เช่า ระบบควบคุม
ายใน เพื่อป้ องกันการรั ่วไหลของรายได้และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รดั กุม รวม งปั จจัย
อื่น ที่สาคั เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะสามาร บริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้อย่างดี และสามาร สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แ ก่กองทรัสต์และ ู้ อื
หน่ วยทรัสต์ อน่งระบบควบคุม ายในของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ขัน้ ต่าตามแนวป บิ ตั ใิ นการจัดการกองทุน และทรัสต์ทล่ี งทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่งสานักงาน
ก ล ต ประกาศกาหนด
2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่ าตอบแทนของ ู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์ซ่ง ต้ อ ง
ก าหนดตามระดั บ ความสามาร ในการป ิ บ ั ติ ง าน เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ พ ยายามเพิ่ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ก องทรัส ต์ เช่ น ลตอบแทนของ ู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ขน้ อยู่กบั รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีเ่ รียกเก็บได้จริงหรือกาไรสุทธิจากการ
ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นนั ้ เป็ นต้น
3) จัดให้มีกลไกที่ทาให้กองทรัสต์สามาร ปรับเปลี่ย น ู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไ ด้ ในกรณีท่ี
ู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ไ ม่ ป ิ บ ัติ ต ามเงื่อ นไขที่ก าหนดไว้ ใ นสั าแต่ ง ตัง้ ู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ หรือมี ลการบริหารจัดการไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ
4) จัด ให้มีร ะบบในการติด ตามตรวจสอบและประเมิน ระบบการควบคุม ายในของ ู้บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์โดยสม่าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าระบบควบคุม ายในยังคงมีประสิทธิ ลและ
สามาร ป้ องกันการทุจริตหรือทาให้ตรวจพบการทุจริตหรือการป บิ ตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามระบบได้
โดยง่าย เช่น ขอให้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุม ายใน ( า้ มี)
ของทัง้ ู้สอบบั ชีและ ู้ตรวจสอบ ายใน เ พาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของ
กองทรัสต์ให้กบั ู้จดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากาหนดในสั า
ว่าจ้างให้ ูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับ ดิ ชอบในความเสียหายที่เกิดข้นกับ ลประโยชน์
ของกองทรัสต์อนั เนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในระบบการ
ควบคุมทาให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย
5) ในกรณีท่ี จู้ ดั การกองทรัสต์พบว่า บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นการกระทา
การอัน เป็ นเหตุ ใ ห้ข าดความน่ า เชื่อ ือ ในการป ิบ ัติห น้ า ที่ต ามสั าแต่ ง ตัง้ ู้บ ริห าร
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อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งด าเนิ น การบอกเลิ ก สั าแต่ ง ตั ง้ ู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ร ายนั น้ เพื่อ ที่ ู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะสามาร เข้า ไปดาเนิ น งานแทนหรือ
คัดเลือก บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม

9.7 การกากับดูแลการ ิ บตั ิ งานของผู้บริ ารอสัง าริ มทรั ย์
9.7.1 การดาเนิ นการและการติ ดตามการจัดเกบราย ด้และคาบริการ ดยผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์
ให้ ู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่ก ากับ ดูแ ลการบริห ารจัด การและการป ิบ ัติง านของ ู้บ ริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ รัก ษาประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของ ู้ ื อ หน่ ว ยทรัส ต์ แ ละ ู้ล งทุ น โดยทัว่ ไป
โดยเ พาะอย่ า งยิ่ง ู้จ ัด การกองทรัส ต์มีห น้ า ที่ค วบคุ ม ดูแ ลและบริห ารรายรับ รายจ่ า ยของ
กองทรัสต์เพื่อให้ ลตอบแทนของกองทรัสต์เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ในมาตรการกากับ
ดูแลการป บิ ตั งิ านของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่งมีดงั นี้
1) จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีส่วนร่วมในการจัดทา หรือพิจารณาอนุ มตั แิ นงบประมาณประจาปี ท่ี
มอบหมายให้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ น จู้ ดั ทา ซ่งแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่าย
ที่เกิดข้นค่อนข้างแน่ นอนในแต่ละปี เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่ไม่พงประสงค์ และไม่มองข้าม
รายจ่ า ยจ าเป็ น ที่ต้อ งเกิด ข้น อย่ า งแน่ น อนในแต่ละปี และ ู้จ ัด การกองทรัสต์ต้อ งก าหนด
เป้ าหมายการจัดหารายได้ในแต่ละปี รวมทัง้ ติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ
กองทรัสต์เป็ นไปตามแ นงบประมาณทีไ่ ด้วางไว้ขา้ งต้น
2) จู้ ดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดเงื่อนไขทีจ่ ูงใจให้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเพิม่ มูลค่า
และ ลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ รวมทัง้ ลดความเสีย่ งให้แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์
3) จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกากับดูแลและติดตามให้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามแ นกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารจัดการกองทรัสต์ของ จู้ ดั การกองทรัสต์
4) ู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดนโยบายและรูปแบบขัน้ ตอนการป บิ ตั ิงานในการจัดหา เู้ ช่า
ใหม่ เ พื่อ ให้ ู้จ ัด การกองทรัส ต์แ ละ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ส ามาร จัด หาพื้น ที่เ ช่ า จาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้สามาร ตอบสนองและตรงกับความต้องการของ สู้ นใจจะเช่าให้ได้
มากทีส่ ุด
5) จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับรูป แบบการจัดหาและแบ่ง ลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กบั เู้ ช่า ( ้ามี)และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์โดยคานง งประโยชน์ของ
กองทรัส ต์ เ ป็ นส าคั และ ู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งแจ้ ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ าระ ู ก พัน ของ
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี อี ยู่กบั เู้ ช่าตามสั าเช่าเดิมให้ ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทราบเพื่อนาไป
ใช้ในการกาหนดราคาประเมินทีย่ ุตธิ รรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์นัน้ ทัง้ นี้ จู้ ดั การกองทรัสต์
ต้อ งก ากับ ดูแ ลและติด ตามให้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามข้อตกลง
ดังกล่าว
6) ู้จดั การกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลื อก ู้เช่ารายให ่หรือมีส่วน
ร่วมกับ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการวางแ นการจัดส่วนประเ ทธุรกิจของ เู้ ช่าเพื่อจากัด
และควบคุมความเสีย่ งหรือความ นั วนของรายได้ค่าเช่าในแต่ละปี
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7)

8)

9)

10)

11)

12)
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ู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งทบทวนหรื อ พิ จ ารณาก าหนดนโยบายค่ า เช่ า ของ ู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้อตั ราค่าเช่าเป็ นไปในอัตราที่เหมาะสมตามส าวะตลาดให้เช่าใน
ขณะนัน้
ู้จดั การกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
ซ่อมแซมหรือการเปลีย่ นทดแทน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สู เปล่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทรัสต์โดยแท้จริง
จู้ ดั การกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ากองทรัสต์ได้รบั สินค้าหรือบริการทีค่ ุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่ายไป ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ น และต้องอยู่ ายใน
กรอบทีส่ ั าก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วนกาหนดให้เรียกเก็บได้
จู้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งกาหนดให้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มหี น้าทีต่ ดิ ตามและควบคุม ดูแลให้ ู้
เช่าชาระค่าใช้จ่ายและค่า าษีต่าง ทีเ่ กี่ยวข้องกับการชาระเงินให้กบั กองทรัสต์ให้ครบ ้วน
ูกต้องตามทีก่ หมายกาหนด และให้ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งจัดทารายงานการค้างชาระ
ค่า าษีและค่าเบีย้ ประกัน ยั ของ เู้ ช่าเป็ นรายปี หรือรายเดือนหรือรายไตรมาส (ข้นอยู่กบั รอบ
การชาระ) เพื่อประโยชน์ในการติดตามให้ เู้ ช่าชาระให้ครบ ว้ นโดยเร็วและ จู้ ดั การกองทรัสต์
จะพิจารณาความจาเป็ นในการบอกเลิกสั าเช่าหรือปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขการเช่าหรืออัตราค่า
เช่าสาหรับ เู้ ช่ารายนี้ในระยะต่อไป
ู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วาม ิ ด ปกติ ใ นการ บริ ห ารจั ด การของ ู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สุ่มตรวจสอบการดาเนินงานของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ า
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ป บิ ตั ติ ามหลักเกณ อ์ ย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) จัดเก็บรายได้และนาส่งให้กองทรัสต์โดยครบ ว้ น ูกต้อง
(ข) ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ นและต้องอยู่ ายในกรอบที่
สั านี้สั าก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนกาหนดให้เรียก
เก็บได้
(ค) จัด เก็ บ ควบคุ ม และดู แ ลทรัพ ย์ สิ น ในการด าเนิ น งานที่ส าคั รวมทัง้ ดู แ ลและซ่ อ ม
บารุงรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามาร ใช้จดั หา
ลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
(ง) แบ่งแยกหน้าทีง่ านทีส่ าคั เช่นการอนุมตั กิ ารทารายการการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ และการ
บันทกรายการทางการบั ชีและสารสนเทศทีเ่ กิดข้นออกจากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ
และ ่วงดุลระหว่างกัน
(จ) จัดให้มแี น ุ กเ ิน (Contingency Plan) เพื่อรองรับเหตุ ุ กเ ินหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาด
ั น ที่อ าจเกิด ข้น หรือ อาจมี ลกระทบอย่ า งร้า ยแรงต่ อ การดาเนิ น งานของกองทรัสต์
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ รวม งทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
( ) ดาเนินการตามมาตรการการป้ องกันความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดข้นระหว่าง
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์

13) ู้จดั การกองทรัสต์ต้องประชุมหารือร่วมกับ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ า เสมอ เพื่อ
ประเมิน ลการดาเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั หาที่
เกิดข้นในการดาเนินงานของกองทรัสต์
9.7.2 ความเ นของผู้จดั การกองทรัสต์ในการ ิ บตั ิ งานของผู้บริ ารอสัง าริมทรั ย์
จู้ ดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่า บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ป บิ ตั งิ านเป็ นไปตามแ นที่
งบประมาณประจาปี ทต่ี งั ้ ไว้ สาหรับ ลการดาเนินงานปี 2564

9.8 การติ ดตามดูแลผล ระ ยชน์ของกองทรัสต์
บริษัท ใน านะ ู้จ ัด การกองทรัสต์มีวตั ุป ระสงค์หลักที่จะบริหารทรัพย์สิน หลัก ของกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์และ ู้ ือหน่ วยทรัสต์โดยรวม โดยบริษทั จะมีแนวทางและระบบในการ
ติดตามและดูแล ลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1) บริษทั และทรัสตีจะติดตาม ลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบ
ลการดาเนินงานและรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณประจาปี
2) บริษัท และ หรือ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ดูแลและติดตามและควบคุมดูแลให้ เู้ ช่าชาระค่าใช้จ่ายและค่า าษีต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ชาระเงินให้กบั กองทรัสต์ให้ครบ ว้ น ูกต้องตามทีก่ หมายกาหนด
3) บริษทั จะจัดให้มกี ารประกัน ยั ดังต่อไปนี้
(ก) การประกัน ยั เพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดข้นกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น ครอบคลุมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง รวม งโครงสร้าง
อาคาร ระบบน้ า ระบบไ ้ า เครื่อ งจักรและอุ ปกรณ์ ท่ีใช้ในการดาเนิน งาน อุ ป กรณ์
ตกแต่ ง ายใน ท าให้ท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์ก ลับ คืน สู่ ส าพเดิม เพื่อ ให้ก องทรัสต์
สามาร จัดหา ลประโยชน์ได้เหมือนเดิม และได้รบั ลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม
(ข) การประกัน ยั สาหรับความรับ ดิ ต่อบุคคล ายนอก ายในวงเงินทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
4) การทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณ ด์ งั ต่อไปนี้
ในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั จู้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ ลักษณะของธุรกรรมทัง้ ด้านสาระของธุรกรรม ระบบในการอนุ มตั ิ กระบวนการขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์นัน้ ต้องเป็ นไปตามทีส่ ั า
ก่อตัง้ ทรัสต์ และประกาศที่ สร 26 2555 กาหนด
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

9.9 คาตอบแทนของผู้จดั การกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสั

าแต่งตัง้ จู้ ดั การกองทรัสต์ จู้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมจาก 2 ส่วน ดังนี้

ค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ (ไม่รวม าษีมลู ค่าเพิม่ )

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม จู้ ดั การกองทรัสต์

ไม่ เ กิ น 0.25% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของ รายเดือน
กองทรัสต์โ ดยมีค่ า ธรรมเนี ย มขัน้ ต่ า 12.5 ล้า น
บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการได้มา จาหน่ ายไป กรณีได้มาซ่งทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายครัง้
ซ่งทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
กับ จู้ ดั การกองทรัสต์ - ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา
กรณีได้มาซ่งทรัพย์สนิ อื่น - ไม่เกิน 1% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา
กรณีจาหน่ ายไปซ่งทรัพ ย์สนิ ของกองทรัสต์ - ไม่
เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาหน่ายไป
ในปี 2564 ทาง ู้จ ัด การกองทรัส ต์ไ ด้มีก ารเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มจากกองทรัส ต์ใ นส่ ว นของ
ค่าธรรมเนียม จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่เกินอัตราทีไ่ ด้กาหนดไว้

9.10 การเ ิ ดเผยข้อมูล/สารสนเท ตอผู้ถือ นวยทรัสต์
จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ละความรับ ดิ ชอบในการจัดทาและเปิ ดเ ยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน ก ล ต
ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และ ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ซ่งรวม งการจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ให้แ ก่ ู้ ือ
หน่ วยทรัสต์และทรัสตี พร้อมกับหนังสือเชิ ประชุมสามั ประจาปี โดยให้เป็ นไปตามรายละเอียดรายการและ
ระยะเวลา ดังต่อไปนี้
9.10.1 งบการเงินรายไตรมาสที่ สู้ อบบั ชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว ซ่งต้องมีรายการครบ ว้ นใน
ลักษณะเดียวกับงบการเงินประจารอบปี บ ั ชี ให้ส่งต่อสานักงาน ก ล ต ตลาดหลักทรัพย์ และทรัสตี ายใน
45 (สีส่ บิ ห้า) วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาสสี่
9.10.2 งบการเงินประจารอบปี บ ั ชีท่ี สู้ อบบั ชีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว พร้อมกับ
หนังสือรับรองงบการเงินตามแบบทีส่ านักงาน ก ล ต กาหนด ให้ส่งต่อสานักงาน ก ล ต ตลาดหลักทรัพย์
และทรัสตี ายใน 2 (สอง) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบั ชี
9.10.3 การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของ ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and
Analysis)
เมื่อปราก ว่ารายได้หรือกาไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวด
เดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (ยีส่ บิ ) โดยอย่างน้อยให้แสดง งสาเหตุและปัจจัยสาคั ทีท่ าให้เกิด
ความแตกต่าง รวมทัง้ ลกระทบทีเ่ กิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสานักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
9.10.4 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้ส่งต่อสานักงาน ก ล ต และทรัสตี ายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบั ชี
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9.10.5 รายงานประจาปี ตามแบบทีส่ านักงาน ก ล ต กาหนดพร้อมแนบงบการเงินประจารอบปี บ ั ชีนัน้ และ
หนังสือเชิ ประชุมสามั ประจาปี ให้ส่งสาเนาต่อ สานักงาน ก ล ต และทรัสตี ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ ู้ ือ
หน่วยทรัสต์ แต่ไม่เกิน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบั ชี
ทัง้ นี้ ในการจัดทาและเปิ ดเ ยข้อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามมาตร านการรายงานทาง
การเงินของไทยสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี้ ในการนาส่งงบการเงินรายไตรมาสที่
สู้ อบบั ชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจางวดรอบปี บ ั ชีท่ี สู้ อบบั ชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้วตาม ข้อ 1 และข้อ 2 นัน้ ู้จดั การกองทรัสต์จะเลือกนาส่งตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ โดยคานง ง
ความสอดคล้องของรูปแบบในการนาส่งเพื่อให้เป็ นรูปแบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ในการจัดทางบการเงินตามมาตร านการรายงานทางการเงินของไทย หากการจัดทาหรือการ
เปิ ดเ ยข้อมูลในเรื่องใดไม่มมี าตร านการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม ให้กองทุนรวมและทรัสต์
ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับรายการนโยบายบั ชีทใ่ี ช้ป บิ ตั สิ าหรับการบันทกบั ชีรายการ
นัน้ และคาอธิบายว่านโยบายบั ชีดงั กล่าวเป็ นไปตามมาตร านการรายงานทางการเงินใด
9.10.6 ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาและส่งรายงานการได้มาหรือจาหน่ายไปซ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ต่อสานักงาน ก ล ต และทรัสตี ายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้มาหรือจาหน่ายไปซ่งอสังหาริมทรัพย์นนั ้
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคั อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซ่งต้องระบุสาระสาคั อย่างน้ อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตงั ้
ประเ ทการใช้งาน ขนาดพืน้ ที่ และ าระ กู พันต่าง
2) วันที่และราคาที่ได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ชื่อ ู้ขาย ู้ให้เช่า ู้โอนสิทธิการเช่า
หรือ ใู้ ห้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
3) วันทีแ่ ละราคาทีจ่ าหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ ชื่อ ซู้ ้อื เู้ ช่า หรือ รู้ บั
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
) วันที่ ราคา และวิธกี ารประเมินมูลค่าทีไ่ ด้จากรายงานการประเมินมูลค่าของ ปู้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมทัง้ ชื่อ ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
) ในกรณี ท่ีเ ป็ น การจ าหน่ า ยไปซ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ หากราคาที่จ าหน่ า ยต่ า กว่ า ราคา
ประเมินสูงสุดที่ ู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จดั ทาข้นล่วงหน้ าก่อนการจาหน่ ายไปซ่ง
อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกิน 1 (หน่ง) ปี เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุ ลของการจาหน่ายในราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีไ่ ด้มาสูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่
ปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาข้นล่วงหน้าก่อนการได้มาซ่งอสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลา
ไม่เกิน 1 (หน่ง) ปี เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุ ลของการได้มาใน
ราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย
9.10.7 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสานักงาน ก ล ต โดยไม่ชกั ช้า
1) กองทรัสต์ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
2) กองทรัสต์ไม่สามาร จัดหา ลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมหรือทรัสต์ แล้วแต่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
3) กองทรัสต์เปลีย่ นวัต ุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุน
4) เหตุการณ์ทท่ี าให้หรืออาจทาให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
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9.10.8 นอกจากการเปิ ดเ ยข้อมูลตามทีก่ าหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีทม่ี ปี ระกาศ หรือคาสั ่งใดของตลาด
หลักทรัพย์ และ หรือ สานักงาน ก ล ต กาหนดให้ จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีต่ อ้ งเปิ ดเ ยข้อมูล หรือนาส่ง
สารสนเทศใดอันเกีย่ วกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการป บิ ตั หิ น้าทีข่ อง จู้ ดั การกองทรัสต์ ให้ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ป บิ ตั ติ ามประกาศ หรือคาสั ่งดังกล่าวด้วย
9.10.9 รายงานทีต่ อ้ งจัดส่งต่อสานักงาน ก ล ต ให้กองทรัสต์จดั ส่ง ในรูปแบบดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ในกรณีเป็ นการ
ส่งรายงานประจาปี ให้ป บิ ตั ติ ามข้อ 10เอกสารสิง่ พิมพ์จานวน 1 บับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ส่งข้อมูล
ดังกล่าว ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ข้อมูลทีย่ ่นื ต่อ
สานักงานทัง้ ในรูปเอกสารสิง่ พิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความ ูกต้องตรงกัน และต้องไม่มกี าร
แสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคั หรือปกปิ ดข้อความจริงอันเป็ นสาระสาคั ทีค่ วรบอกให้แจ้ง
9.10.11 กองทรัสต์จดั ทาและส่งรายงานประจาปี ทม่ี ขี อ้ มูลเช่นเดียวกับทีจ่ ดั ทาและส่งต่อสานักงาน กลต. ให้แก่
ู้ อื หน่วยในรูปเอกสารสิง่ พิมพ์หรือแ ่นบันทกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้โดยคานง งความเหมาะสม
ในการส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน ก ล ต กองทรัสต์ส่งรายงานประจาปี ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยให้
ส่งข้อมูลดังกล่าว ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดด้วย

9.11 การจัด ระชมผู้ถือ นวย
จู้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. การประชุมสามั ประจาปี ซง่ ต้องจัดให้มขี น้ ายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บ ั ชีของ
กองทรัสต์
2. การประชุมวิสามั คือ การประชุมคราวอื่นทีม่ ใิ ช่การประชุมสามั ประจาปี ซง่ จะจัดให้มขี น้
เมื่อมีรายการหรือเหตุทก่ี าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อ ู้ อื หน่วยทรัสต์ซง่ อื หน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวน
หน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้ ู้จดั การกองทรัสต์
เรียกประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุ ลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
หนังสือนัน้ ทัง้ นี้ เมื่อมี ู้ อื หน่ วยทรัสต์เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้มกี ารเรียกประชุม ู้
อื หน่ วยทรัสต์แล้ว ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ ายใน
45 (สีส่ บิ ห้า) วันนับแต่ได้รบั หนังสือจาก ู้ อื หน่วยทรัสต์
(ข) ในกรณีเรื่องใดทีท่ รัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้ทป่ี ระชุม ู้
อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประชุม ู้
ือ หน่ ว ยทรัสต์ ายใน 1 (หน่ ง ) เดือ นนั บ แต่ ไ ด้ร ับ หนั งสือ จากทรัสตี ทัง้ นี้ ไม่ ตัด
สิทธิทรัสตีในการปรกษาหารือกับ จู้ ดั การกองทรัสต์ งเหตุจาเป็ นดังกล่าว
(ค) ในกรณีอ่นื ใดที่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ น หรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้
ที่ประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องนัน้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรกษาหารือกับ ู้จดั การกองทรัสต์ งเหตุ
จาเป็ นดังกล่าว
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การเรียก ระชมผู้ถือ นวยทรัสต์
การเรียกประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาหนังสือเชิ ประชุม ระบุส านที่ วัน เวลา
วิธกี ารประชุม การออกเสียงลงมติ ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา
แล้ว แต่ ก รณี รวมทัง้ ความเห็น ของ ู้จ ัด การกองทรัสต์ใ นเรื่อ งดัง กล่ า ว ซ่ง รวม ง ลกระทบที่ ู้ ือ
หน่ วยทรัสต์อาจได้รบั จากการลงมติในเรื่องนัน้ โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ จะต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุม ง ู้ อื หน่วยทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้
(ก) 14 (สิบสี่) วันในกรณีท่เี ป็ นการประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ซ่งมีวาระที่ต้องได้มติ ู้ ือ
หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ ข อง ู้ ื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(ข) 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีอ่นื นอกจาก (ก)
2. ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้อง นิ่ อย่างน้อย 1 (หน่ง) บับไม่
น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย
ในกรณีท่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการเรียกประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ ายในระยะเวลา 45 (สีส่ บิ ห้า)
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจาก ู้ ือหน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสั านี้ และ หรือทรัสตี
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 2 แห่งสั านี้ แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดาเนิ นการเรียกประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้
โดยให้ป บิ ตั ติ ามวิธกี ารเรียกประชุมทีก่ าหนดไว้ในวรรคหน่งของข้อนี้โดยอนุ โลม และทรัสตีมสี ทิ ธิทจ่ี ะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดข้น ( า้ มี) จากการจัดประชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์แทน จู้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้
ตามจริง
องค์ ระชมและ ระ านในที ระชมผู้ถือ นวยทรัสต์
การประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ ต้องมี ู้ อื หน่ วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่ บิ ห้า) คนหรือไม่น้อย
กว่าก่งหน่งของจานวน ู้ ือหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
(หน่งในสาม) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี ราก ว่าการประชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ง 1 (หน่ง) ชัวโมง
่ จานวน
ู้ อื หน่วยทรัสต์ซง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดเอาไว้ในวรรคหน่ง หากว่าการ
ประชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์นัน้ ได้เรียกนัดเพราะ ู้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ งขอตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 9.11 ข้อ 2)
(ก) การประชุมเป็ นอันระงับไป ้าการประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะ ู้ อื
หน่วยทรัสต์รอ้ งขอตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 9.11 ข้อ 2) (ก) ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิ ประชุม
ไปยัง ู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ทัง้ นี้ ให้ทรัสตีแต่งตัง้ บุคคลหน่งเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์ การพิจารณาของ
ทีป่ ระชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์ในวาระใดทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ่วนได้เสีย ให้ประธานออก
จากการประชุ ม ในวาระนั น้ และให้ ู้จ ัด การกองทรัส ต์ น าเสนอรายชื่อ บุ ค คลเพื่อ ให้ท่ีป ระชุ ม ู้ ือ
หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้
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หากการประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่องทีท่ รัสตีหรือ จู้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้
เสีย ให้ทรัสตีหรือ จู้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใน
วาระดังกล่าว (ในกรณีทท่ี รัสตีหรือ จู้ ดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือ จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ น ู้
ือหน่ วยทรัสต์) ในกรณีท่ที รัสตีมีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ ู้จดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อให้ทป่ี ระชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานในทีป่ ระชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้
ในกรณีทท่ี งั ้ ทรัสตีและ จู้ ดั การกองทรัสต์มสี ่วนได้เสียในวาระใด ให้ทป่ี ระชุม ู้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณา
แต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหน่งข้นเป็ นประธานในที่ประชุม อน่ง ประธานในที่ป ระชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ให้มี
อานาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1) ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัวไปให้
่
มคี วามเรียบร้อย
2) กาหนดให้ใช้วิธกี ารอื่นใดในการดาเนินการประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่
ประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร หรือจาเป็ นเพื่อให้การประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ตลอดจน
กระบวนการในการพิจ ารณาและลงมติ ใ นเรื่อ งต่ า ง เป็ นระเบีย บเรีย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิ าพ
3) เพื่อให้การประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ตามพระราชบั ตั ิทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้องมี
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยุตกิ ารอ ปิ ราย หรือการพิจารณาในทีป่ ระชุม ู้
อื หน่วยทรัสต์ในเรื่องใด ได้
4) ในกรณีท่คี ะแนนเสียงในการลงมติของทีป่ ระชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์มเี สียงชีข้ าด โดยการใช้อานาจในการตัดสินชีข้ าดของประธานในที่
ประชุม ู้ อื หน่วยทรัสต์ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี้ ให้เป็ นทีส่ ุด
วิ ีการมอบ ันทะ
ในการประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ู้ อื หน่ วยทรัสต์อาจมอบ ันทะให้บุคคลอื่น หรือทรัสตี หรือกรรมการ
อิสระของ จู้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบ ันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิ ประชุม ู้ ือหน่ วยทรัสต์ ให้ ู้จดั การกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบ
นั ทะให้แก่ ู้ อื หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ รู้ บั มอบ ันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบ นั ทะ และเอกสารประกอบการมอบ นั ทะตามทีก่ าหนด
ในหนังสือเชิ ประชุม ให้แก่ประธานในทีป่ ระชุมก่อนเริม่ การประชุม
วิ ีการนับคะแนนเสียง
ู้ อื หน่วยทรัสต์มคี ะแนนเสียง 1 (หน่ง) เสียงต่อ 1 (หน่ง) หน่วยทรัสต์ทต่ี น อื โดย ู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ น ทู้ ม่ี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีพ่ จิ ารณา
มติ ของผู้ถือ นวยทรัสต์
เว้นแต่สั านี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น มติของ ู้ อื หน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1) ในกรณีทวไปให้
ั่
ือคะแนนเสียงข้างมากของ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

128

รายงานประจํ าปี 2564

2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจานวนเสีย ง
ทัง้ หมดของ ู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การได้มาหรือจาหน่ ายไปซ่งทรัพย์สนิ หลักที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(ข) การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ท่มี ไิ ด้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้ า ใน
สั านี้
(ค) การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์
(ง) การทาธุรกรรมกับ จู้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับ จู้ ดั การกองทรัสต์
ซ่งมีขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 (ยี่สบิ ล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
(จ) การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ู้ อื หน่วยทรัสต์
( ) การเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรือ จู้ ดั การกองทรัสต์
(ช) การแก้ไขเพิม่ เติมสั าก่อตัง้ ทรัสต์น้ใี นเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของ ู้ อื หน่วยทรัสต์อย่าง
มีนัยสาคั
(ซ) การเลิกกองทรัสต์
อน่ง มติของ ู้ อื หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะเป็ น ลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มลี กั ษณะทีข่ ดั หรือแย้ง
กับหลักเกณ ์ท่กี าหนดในประกาศที่สร 26/2555 หรือหลักเกณ ์อ่ืนตามพระราชบั ตั ิหลักทรัพย์
หรือพระราชบั ตั ทิ รัสต์ ให้ อื ว่ามตินนั ้ ไม่มี ลบังคับ
การจัดทารายงานการ ระชมผู้ถือ นวยทรัสต์
ให้ จู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทารายงานการประชุมและมติของ ู้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละครัง้ โดยให้ประธานในที่
ประชุมของการประชุมแต่ละครัง้ เป็ น ู้ลงนามรับรองความ ูกต้องของรายงานนัน้ ทัง้ นี้ ให้ค่าใช้จ่าย
สาหรับการจัดทารายงานการประชุมเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

9.12 การสรร าและแตงตังกรรมการและผู้บริ ารระดับสูงสด
ค ะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
(หน่ งในสาม) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระดังกล่าวต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณ ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ าตและการอนุ าตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ กรรมการ และบุคคล ู้มอี านาจในการจัดการต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม
ตามที่ระบุในข้อ 12 (4) ของประกาศสานักงาน ก ล ต ที่ สช 29/2555 เรื่อง หลักเกณ ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการให้ความเห็นชอบ จู้ ดั การกองทรัสต์ และมาตร านการป บิ ตั งิ าน
วิธีก ารแต่ ง ตัง้ กรรมการจะด าเนิ น การ ่ านที่ป ระชุม ู้ ือ หุ้น ของบริษัท โดย ู้ ือ หุ้น จะเป็ น ู้แต่งตัง้
กรรมการโดยออกเสียงลงมติให้ อื เอามติเสียงข้างมาก และในการประชุมสามั ประจาปี ู้ อื หุน้ ทุกครัง้
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

บริษัทกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งจ านวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ทัง้ นี้
กรรมการซ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ผู้บริ ารระดับสูงสด
คณะกรรมการเป็ น แู้ ต่งตัง้ บู้ ริหารระดับกรรมการ จู้ ดั การ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ตลอดจนความรู้
ความสามาร และประสบการณ์ตามหลักเกณ ์ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ หมายกาหนด

9.13 คาตอบแทนของผู้สอบบั ชี
ในปี 2564 กองทรัสต์จ่ายค่าตอบแทนการสอบบั ชีให้แก่บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอส จากัด
เป็ นจานวนเงินรวม จานวน 825,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
10.1 น ยบายและการดาเนิ นงานของกองทรัสต์ ทีแสดงถงความรับผิดชอบตอสังคม
สิ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช จัดตัง้ ข้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
จน งปั จจุบนั ซ่ง จู้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงเล็งเห็นความสาคั ของการรับ ดิ ชอบต่อสังคม ซ่งได้ป บิ ตั ติ าม
นโยบายการดาเนินงานด้านความรับ ิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างยั ่งยืน ของบริษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในเครือ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ซ่งเป็ น พู้ ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม และ อาคารโรงงาน คลังสินค้าของกองทรัสต์
โดยมีนโยบายความรับ ดิ ชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR In process) และการ
ดาเนินกิจกรรมความรับ ดิ ชอบต่อสังคมที่แยกออกจากกระบวนการดาเนินธุรกิจ (CSR after process)
โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ่านเอกสารรายงานประจาปี คู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจ เว็บไซต์ เอกสารโบร
ชัวร์ จดหมายข่าว และอื่น เพื่อให้ มู้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ งนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ในการดาเนินงานด้านความรับ ดิ ชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นนาความรับ ดิ ชอบต่อสังคม
CSR เข้ามาอยู่ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการพั นาโครงการ
ใหม่ และการดาเนินงานปกติ
นอกจากนี้ ตัง้ แต่ ปี 2559 บริษัท ได้ริเ ริ่ม แนวคิด โครงการ Clean Water for Planet” ข้น เพื่อ
พั นาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องน้า โดยบริษทั มีการกาหนดเป็ นนโยบายความรับ ดิ ชอบต่อสังคมโดยรวม
ของทัง้ องค์กร ที่จะดาเนินควบคู่ไปกับกลุ่มธุรกิจพั นานิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโ คและ
ไ ้ า และกลุ่มธุรกิจพั นาอสังหาริมทรัพย์ เพราะบริษทั ตระหนักดี ว่าน้ าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าและควร
ได้รบั การดูแลรักษาอย่างดีทส่ี ุด การมีน้าใช้อย่างสม่าเสมอ รวม งคุณ าพของน้า มี ลกระทบต่อคุณ าพ
ชีวติ ของทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเราต้องพ่งพาน้ าในการใช้ชวี ติ ทุกด้าน ด้วยการบริหาร
จัดการและการบาบัดน้ าที่มปี ระสิทธิ าพ สามาร ช่วยดูแลรักษาน้ าให้สะอาดและปลอด ยั เพื่อตนเอง
และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
จากจุดเริม่ ต้นของโครงการ Clean Water for Planet ซ่งเป็ นโครงการความรับ ดิ ชอบต่อสังคมที่
บริษทั ได้จดั ตัง้ ข้นนัน้ ในปี 2559 ดับบลิวเอชเอ กรุป ได้ลงนามบันทกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุน
และแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นการพั นาบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการน้าเสียและวิศวกรรมการบาบัด
น้ าเสียกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ุประสงค์เพื่อให้ทงั ้ สอง ่ ายร่วมกัน
พั นา กอบรมนักศกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า เสีย ให้มกี ารนาความรู้ความ
เข้าใจทางวิชาการในชัน้ เรียนมาประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานในส านประกอบการจริง ายในนิคม
อุตสาหกรรมต่าง ของบริษทั โดยมีเป้ าหมายสาคั เพื่อพั นาการบริหารจัดการน้ าเสียและเทคโนโลยี
วิศวกรรมการบาบัดน้าเสียของประเทศให้มปี ระสิทธิ าพมากข้นและยั ่งยืน
ตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ บริษัท ตระหนัก งความสาคั ในด้านการพั นาสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ควบคู่กบั การพั นาเศรษ กิจมาโดยตลอด บริษัท ได้กาหนดนโยบายที่จะริเริม่ โครงการ
ต่าง อันจะเป็ นคุณประโยชน์ ให้กบั สังคมอย่างต่อเนื่อง บริษทั จงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ ความ
รับ ดิ ชอบต่อสังคม ตามหลักการของ CSR ทัง้ 8 ข้อ มีดงั นี้
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1) นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
กองทรัสต์ให้ความสาคั ต่อการดาเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยให้ความสาคั ต่อการ
ป้ องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ตลอดจนมีนโยบายให้พนักงาน
ป บิ ตั ติ ่อคู่คา้ เจ้าหนี้ ู้ อื หน่วยทรัสต์ และลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอารัดเอา
เปรียบ
2) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
กองทรัสต์ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กกรณี โดยจัดโครงสร้างให้มกี าร
่วงดุลอานาจกันอย่างเหมาะสม เพื่อไม่เปิ ดโอกาสให้มกี ารใช้อานาจหน้าทีใ่ นทางมิชอบ
และจัดให้มกี าร กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวป บิ ตั ใิ นการ
ต่อต้านการทุจริต
3) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
กองทรัสต์มนี โยบายเคารพสิทธิมนุ ษยชนและต่อต้านการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชนในทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซ่งเป็ นสังคมระบบนิตริ ั ประชาชนมีสทิ ธิ
เสรี าพ ายใต้ขอ้ กาหนดของก หมาย ซ่งมีแนวป บิ ตั คิ อื
(ก) บริษทั ให้ความเคารพนับ อื และป บิ ตั ติ ่อ มู้ สี ่วนได้เสียทุก ่ ายด้วยความเป็ นธรรม
บนพืน้ านของศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกป บิ ตั ไิ ม่แบ่งแยก นิ่ กาเนิด เชือ้ ชาติ
เพศ อายุ สี วิ ศาสนา ส าพร่างกาย านะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารเ ้ า
ระวังการป บิ ตั ติ ามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน ายในบริษทั
(ข) ต่อต้านการกระทาใด อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุ ษย์การใช้แรงงาน
เด็กซ่งมีอายุต่ ากว่าเกณ ์ท่กี หมายแรงงานกาหนด และจะไม่ทาธุรกรรมใด กับ
ู้ ลิตสินค้า หรือบริการทีก่ ระทาการดังกล่าว
(ค) ดาเนินการสนับสนุน เคารพปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การ
ด าเนิ น ทางธุ ร กิจ ของบริษัท ซ่ ง กระท ากับ บุ ค คล ายนอกเป็ น การส่ ง เสริม และ
สนับสนุ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวม งไม่กระทาการอันเป็ นการละเมิดสิทธิของ
พนักงานซ่งได้รบั การคุม้ ครองตามก หมาย
4) นโยบายการป บิ ตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ าษา และเพศอย่างเสมอ าคเท่าเทียม
และมีความสุจริต โปร่งใสในทุกขัน้ ตอนการบริการ ตลอดจนยดมั ่นป บิ ตั ติ ามก หมายว่า
ด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ในหัวข้อนโยบายและแนวป ิบตั ิ ต่อพนักงานและนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
ความปลอด ยั และสุขอนามัยของพนักงานของหลักการกากับดูแลกิจการของบริษทั
5) นโยบายความรับ ดิ ชอบต่อ บู้ ริโ ค
บริษทั มีนโยบายมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซ่งมี านะเป็ น บู้ ริโ คคนหน่ง) ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยด อื ป บิ ตั ติ ามเงือ่ นไขของสั าทีไ่ ด้ทาไว้กบั ลูกค้าและเป็ นไปตาม
มาตร านที่ก หมายกาหนด นอกจากนี้บริษัท มีนโยบายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้งาน
อาคารคลังสินค้าที่ ูกต้องครบ ้วนแก่ลูกค้า รวม งให้ความสาคั ในการเก็บรักษาข้อมูล
ของลูกค้า โดยได้กาหนดนโยบายการป ิบตั ิต่อลูกค้า ไว้ในหลักกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ในหัวข้อนโยบายและแนวป บิ ตั ติ ่อลูกค้า
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6) นโยบายการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษทั มีนโยบายมุ่งเน้นการสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ทีเ่ สริมสร้างคุณ าพ อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนรักษาส าพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอด ยั ต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
7) นโยบายการร่วมพั นาชุมชนหรือสังคม
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง โดย
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณ าพชีวติ
ของเยาวชนและสังคมไทยให้ย ั ่งยืน
8) นโยบายเกีย่ วกับนวัตกรรมและการเ ยแพร่นวัตกรรม
บริษทั มีนโยบายมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบโครงการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมา
โดยตลอด โดยเ พาะการประหยัดพลังงาน การ ลิตพลังงานแสงอาทิตย์รวม งการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายในการเ ยแพร่ให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้อาคารกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
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10.2 ด้านกิ จกรรม
บริษทั
ได้เข้าร่วมกับดับบลิวเอชเอ กรุป ในโครงการมอบอุปกรณ์การศกษาสาหรับการเปิ ด าค
การศกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่นักเรียนจานวนทัง้ สิน้ 20,400 คน จากโรงเรียน 50 แห่งและศูนย์พ ั นา
เด็กเล็ก 15 แห่งในพืน้ ทีโ่ ดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดยร่วมสนับสนุนกระเปาเป้ เครื่องเขียน
เครื่องใช้จาเป็ นในห้องเรียน ตลอดจนอุปกรณ์กี า มุ่งส่งเสริมการเรียนรูท้ ส่ี ร้างสรรค์และมีประสิทธิ าพให้แก่
น้อง นักเรียนในชุมชน
นอกจากนี้บริษทั ได้ร่วมกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องเอกซ์
เรย์เคลื่อนทีม่ ลู ค่า 1,440,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการวินจิ ยั ส าพปอดของ
ปู้ ่ วยทีโ่ รงพยาบาลปลวกแดงและจุดบริการโรงพยาบาลสนามในพืน้ ที่ สานต่อความมุ่งมั ่นในการดูแลชุมชนให้
ปลอด ยั แข็งแรง พร้อมแบ่งเบา าระในการรักษา ปู้ ่ วยของบุคลากรทางการแพทย์ เู้ ป็ นด่านหน้าในการต่อสูก้ บั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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11.การควบคม ายในและการบริ ารจัดการความเสียง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามวัต ุประสงค์หลักของกองทรัสต์และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ าพ บริษทั ได้
จัดให้มคี ่มู อื ระบบการทางานและการควบคุม ายในที่เหมาะสมในการทาหน้าทีใ่ น านะ จู้ ดั การกองทรัสต์ และมีการ
กาหนดนโยบายในการบริหารและจัดการความเสีย่ งของกองทรัสต์ และกากั บดูแลให้มกี ารทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิ ลของการจัดการความเสีย่ งโดย ่ านกากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสีย่ งซ่งอยู่ ายใต้การกากับดูแล
โดยกรรมการอิสระ ทาให้สามาร ป้ องกันทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์จากการทีก่ รรมการหรือ บู้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ
หรือไม่มอี านาจ
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12. การ ้ องกันความขัดแย้งทางผล ระ ยชน์
การลงทุนของกองทรัสต์ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนและ ายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
ของกองทรัสต์มรี ายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“WHAID”) รวมทัง้ บริษัทย่อยของ WHAID ซ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ ู้จดั การกองทรัสต์จากการที่
WHAID เป็ น ู้ อื หุน้ ให ่และเป็ น มู้ อี านาจควบคุมของ จู้ ดั การกองทรัสต์ และทาหน้าทีเ่ ป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจาก WHAID และเจ้าของทรัพย์สนิ อื่นทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ยังคงเป็ นเจ้าของทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ให้เช่าซ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม โลจิสติกส์พาร์ค
เดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และ WHAID ยังทาหน้ าที่ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม
อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า เหมราชอิน ดัสเตรียล (“HPF”) อีก ด้ว ย ซ่ง WHAID ท าหน้ า ที่บ ริห ารและจัดหา
ลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ HPF ซ่งมีลกั ษณะและทีต่ งั ้ ใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ซ่งทาให้
บทบาทต่ า ง ของ WHAID ที่มีต่ อ กองทรัสต์ท งั ้ ใน านะที่เ ป็ น ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ ู้ใ ห้เ ช่ า ทรัพ ย์สิน ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน์กบั กองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกทีด่ นิ และ
อาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built)ให้เช่า มาเสนอให้กบั กองทรัสต์
รวม งการจัดหา เู้ ช่าใหม่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ตระหนัก งความขัดแย้งทาง ลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดข้น จงได้กาหนดหลักเกณ ใ์ น
การกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้ องกันปั หาดังกล่าวทีอ่ าจเกิดข้น โดยมี
การกาหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ WHAID ป บิ ตั หิ น้าทีเ่ ป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAID ตกลงต่อ
กองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ที่มี ู้สนใจเช่าที่ดิน และอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป
(Ready-Built) WHAID จะเสนอทรัพย์สนิ ทีว่ ่างทัง้ หมดทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า (Specification) ให้ลูกค้าเป็ น
ู้พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มกี ารแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สินของ ่ ายใด รวม งการกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคารที่
สามาร เทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุให้ อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และให้ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณาการดาเนินการทีเ่ หมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHAID จะได้รบั จากการทาหน้ าที่เป็ น ู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์มโี ครงสร้างของค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันกับค่าธรรมเนียมที่ WHAID ได้รบั จากการทา
หน้าทีเ่ ป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ HPF และ WHAID ใน านะ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดทารายงานต่าง
เพื่อเสนอต่อ ู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ได้ระบุ ไว้ในสั าแต่งตัง้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่บริษัท และ
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้กาหนดร่วมกัน
รายละเอียดโดยสรุปของการทาธุรกรรมดังกล่าวปราก ดังตารางด้านล่างนี้ทงั ้ นี้ นิตบิ ุคคล บริษทั ทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
นิ ติบคคล/บริ ษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง
1. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวล
ลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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ความสัม นั ์
- เป็ น ู้ อื หุน้ ให ่ของ จู้ ดั การกองทรัสต์ โดย WHAID อื หุน้ รวมกันคิด
เป็ น ร้อ ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ของ ู้จ ัด การ
กองทรัสต์
- เป็ น มู้ อี านาจควบคุม จู้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ น บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

นิ ติบคคล/บริ ษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ จากัด
3. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
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 )

ความสัม นั ์
- เป็ น จู้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซ่งเป็ น ู้ อื หุน้ ให ่ของ จู้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID อื หุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของ ู้จดั การกองทรัสต์ และ ือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ดับบลิวเอชเอ อีส
เทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซ่งเป็ น ู้ อื หุน้ ให ่ของ จู้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID อื หุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของ ู้จดั การกองทรัสต์ และ ือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
60.00 ของจานวนหุ้นที่อ อกและชาระแล้วของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซ่งเป็ น ู้ อื หุน้ ให ่ของ จู้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID อื หุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของ ู้จดั การกองทรัสต์ และ ือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ของบริษัท ดับ บลิว เอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
- เป็ นบริษทั ย่อยของ WHAID ซ่งเป็ น ู้ อื หุน้ ให ่ของ จู้ ดั การกองทรัสต์
โดย WHAID อื หุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้วของ ู้จดั การกองทรัสต์ และ ือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
70.45 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและช าระแล้ว ของบริษัท ดับ บลิว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
- เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
- เป็ นบริษัท ย่อ ยของ SCB โดย SCB ือ หุ้นคิดเป็ นร้อ ยละ 99.99 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของ SCBAM
- เป็ น ู้ ือหุ้นรายให ่ของทรัสตีโดย SCB ือหุน้ คิดเป็ นร้อ ยละ 99.99
ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของ SCBAM
- เป็ น ใู้ ห้กเู้ งิน

137

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

138

รายงานประจํ าปี 2564

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน)

นิ ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง
ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

ู้จดั การกองทรัสต์ว่าจ้าง WHAID เป็ น WHAID เ ป็ น ู้ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ พั น า
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละให้เ ช่ า อาคารโรงงาน
และคลัง สิน ค้า ซ่ง เป็ น โครงการสร้า งแบบ
สาเร็จรูป (Ready-Built Factory and ReadyBuilt Warehouse) มาตร านสู ง และเป็ น
บริษัทที่มปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชา
ในธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว มามากกว่ า 20 ปี ซ่ 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 จง อื ว่าเป็ นบริษทั ที่
มีคุณสมบัติท่เี หมาะสมในการเป็ น ู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

ลักษ ะของรายการระ วางกัน

12.1 รายการทีเกียวข้องกับการลงทนของกองทรัสต์ทก ครงการ

- WHAID เรียกเก็บค่าธรรมเนียม บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จาก
กองทรัสต์ ซ่งประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการดาเนินงานในปี ท่ี 1-5 และร้อย
ละ 5 ของรายได้ จ ากการด าเนิ น งานในปี ที่ 6-10 และ
ค่าธรรมเนียมในการจัดหา ู้เช่าในอัตรา 0.5 เดือนในกรณีท่ี ู้
เช่ารายเดิมทาสั าเช่าอายุเท่ากับหรือตัง้ แต่ 3 ปี ข้นไป และ
ในอัต รา 1.0 เดือ นในกรณี ท่ี ู้เ ช่ า รายใหม่ ท าสั าเช่ า อายุ
เท่ากับหรือตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ ไป (ในกรณีระยะเวลาการเช่าตัง้ แต่ 1
ปี ข้นไปแต่ไม่ ง 3 (สาม) ปี ให้ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิ
ได้รบั ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่า
จริง เทีย บกับ ระยะเวลาการเช่ า มาตร าน 3 (สาม) ปี ) และ
ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมในกรณีใน
กรณีท่รี ะยะเวลาการเช่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (หน่ง) ปี และ
ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้า
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ู้ 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 ส่ ว นระยะเวลาการเช่าจริง
เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตร าน 3 (สาม) ปี ) หรือ บู้ ริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ในกรณี ท่ี
ระยะเวลาการเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (หน่ง) ปี และ บู้ ริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง มิ ไ ด้ ว่ า จ้ า งหรื อ

ความเ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ด้านราคาและเงือน ข
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นิ ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษ ะของรายการระ วางกัน

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

มอบหมายนายหน้าหรือบุคคลอื่นดาเนินการให้ หรือ โดยทีม่ ไิ ด้
ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นดาเนินการให้
- โครงสร้างค่าธรรมเนียม ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้ เป็ นไป
ตามปกติ ธุ ร กิ จ ซ่ ง เหมื อ นกั น กั บ โครงสร้ า งค่ า ธรรมเนี ย ม
ู้ 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 ู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (FTREIT) (แต่ระยะเวลาที่
เริ่ม สั าแต่ ง ตัง้ ู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องทัง้ สองกอง
แตกต่ า งกั น ) ซ่ ง จะเป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ู้ บ ริ ห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นการสร้า งรายได้และบริหารต้น ทุน อย่างมี
ประสิท ธิ าพ ทัง้ นี้ อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ก องทรัสต์จ ะช าระ
ให้กบั WHAID นัน้ เป็ นอัตราที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพ ย์ สิ น ตามปกติ ท่ี เ กิ ด ข้ น (ระยะเวลาการจ้ า ง ู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ 10 ปี โดยต่ออายุสั า บับนี้ออกไปอีกคราว
ละ 10 ปี เป็ นเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั กองทรัสต์
เนื่ อ งจากเป็ นระยะเวลาที่เ หมาะสมที่ ู้จดั การกองทรัสต์และ
บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามาร วางแ นการจัดหาประโยชน์ได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีข้อกาหนดให้มกี ารพิจารณา ล
การดาเนินงานของ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นระยะตลอดอายุ
สั า โดยหลักเกณ ์และตัวชี้วดั ในการการพิจารณา ลการ
ด าเนิ น งานเป็ นหลั ก เกณ ์ ท่ี ส มเหตุ ส ม ลและสามาร
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บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์
จ ากั ด (มหาชน) และ
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของ
บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์
จ ากั ด (มหาชน) และ
หรื อ บุ ค คลที่ บริ ษั ท
ดับ บลิว เอชเอ ยู ทิลิต้ีส์
แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด
(มหาชน) กาหนด

นิ ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง

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 รง กา ร ไ ้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ทต่ี ิดตัง้ บนหลังคา ซ่งตัง้ อยู่
หรือจะได้ดาเนินการบนพื้นที่โครงการ
Solar Rooftop) ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอช
เอ ยู ทิ ลิ ต้ี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากั ด
(มหาชน) สามาร โอนสิทธิการเช่าช่วง
ให้ ู้ ป ระกอบกิ จ การโครงการ Solar
Rooftop ได้

ลักษ ะของรายการระ วางกัน

กองทรัส ต์ ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากโอกาสในการ
ได้รบั ค่าเช่าจากการให้เช่าช่วงพื้นที่หลังคา
ส าหรับ การประกอบกิจ การโครงการ ลิต
ไ ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ดับบลิว
เอชเอ ยู ทิ ลิ ต้ี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากั ด
(มหาชน) จงตกลงที่จ ะท าสั าเช่ า ช่ ว ง
พื้น ที่ห ลัง คาเพื่อ ประกอบกิจ การโครงการ
Solar Rooftop

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

อาทิเช่น อัตราการเช่าพืน้ ที่ท่ี
คาดว่าจะใช้จริง อัตราค่าเช่า อัตราการปรับข้นค่าเช่า และการต่อ
อายุ สั าการเช่ า ที่จ ะเป็ น ไปตามโอกาสที่จะเกิด ข้น จริง เชิง
พาณิช ย์ ือเป็ นเงื่อนไขทัวไปทางการค้
่
า อัตราค่าเช่าและการ
ปรับข้นค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาด และมีความสมเหตุสม ล

- เงื่อนไขของการเช่าช่วงหลังคา

ู้เช่าช่วงและ หรือ ปู้ ระกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop
จะได้เริม่ ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop คู่สั าให้สทิ ธิ ู้
เช่ า ช่ ว งต่ อ อายุ สั าบนพื้น ที่ห ลัง คาที่เ ช่ า ที่จ ะเริ่ม ประกอบ
กิจการไปอีก 9 คราว (8 คราว คราวละ 3 ปี และคราวที่ 9 คราว
ละ 1 ปี ) และ หรือต่ออายุไปอีกเท่ากับระยะเวลาที่ เู้ ช่าช่วงหรือ ู้
ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftopได้รบั สิทธิในการซื้อ ขาย
ไ ้ าตามสั าที่เ กี่ ย วข้อ ง หรือ ให้ต่ อ อายุ ไ ปอี ก ได้ต ามที่
คู่สั าจะตกลงกัน

- หาก

เทีย บเคีย งได้กับ กองทรัสต์แ ละกองทุ น รวมอื่น ที่ลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ ประเ ทเดียวกัน
- บริษท
ั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ตกลงเช่าช่วงพื้นที่หลังคา โดยการเช่าหลังคาอ้างอิงจากพื้นที่
หลังคาทีเ่ ช่าที่ เู้ ช่าช่วงใช้งานจริง อย่างน้อยประมาณร้อยละ 85
ของพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ และคิดเป็ นอัตราค่าเช่ าช่วง 3
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และมีการปรับข้นค่าเช่าช่วงร้อยละ
6 ทุก 3 ปี
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บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน)
และ หรือ บริษทั ดับบลิว
เ อ ช เ อ อิ น ดั ส เตรี ย ล
บิวดิง้ จากัด

นิ ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 2 กองทรัสต์ให้ บริษทั ดับบลิวเอช
เอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด ชาระค่า
เช่ า ให้ แ ก่ ก องทรัส ต์ ส าหรับ พื้น ที่เ ช่ า
หลังคาเป็ นระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่
กองทรัสต์เ ข้า ลงทุน หรือ จนกว่าจะมี ู้
เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ลักษ ะของรายการระ วางกัน
กองทรัส ต์ ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากโอกาสในการ
ได้รบั ค่าเช่าจากการให้เช่าช่วงพื้นที่หลังคา
ส าหรับ การประกอบกิจ การโครงการ ลิต
ไ ้ 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

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

- 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 สามาร จัดหา ู้เช่ามาเช่าพื้นทีห่ ลังคาดั งกล่าวได้
โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลาที่ เ หลื อ ของ
ระยะเวลารับประกันดังกล่าว ายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขการ
เช่ า และอัต ราค่ า เช่ า ที่ไ ม่ ด้อ ยกว่ า เดิม บริษัท ดับ บลิว เอชเอ

- เมื่อ มี ู้ใ ช้สิท ธิใ นการเช่ า หลัง คาตามเงื่อ นไขระยะเวลาและ
ค่ า เช่ า ข้า งต้น แล้ ว 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

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และ หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จากัด และ หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคล
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 ขณะนั น้ และเท่ า กับ
หรื อ ไม่ ต่ า กว่ า อั ต ราค่ า เช่ า ที่ มี ู้ เ ช่ า รา ยอื่ น เสนอมาให้ แ ก่
กองทรัสต์

- กองทรัสต์จะให้สท
ิ ธิกบั
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ลักษ ะของรายการระ วางกัน

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)และ หรือ บริษัท
ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัสเตรีย ล บิ ว ดิ้ง จ ากัด ไม่ ต้อ งช าระค่ าเช่า
สาหรับส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ดี หาก ู้เช่าที่จดั หามาได้นัน้ มี
อัต ราค่ า เช่า ต่ ากว่า อัต ราข้า งต้น บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อิน ดัส
เตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)และ หรือ บริษทั ดับบลิว
เอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด ยังมีหน้าทีด่ อ้ งชาระค่าเช่าส่วน
ทีข่ าด สาหรับพืน้ ทีด่ งั กล่าวจนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า

ความเ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ด้านราคาและเงือน ข

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ กองทรัสต์ว่ า จ้า งบริษัท ดับ บลิว เอชเอ - กรรมการและ ู้บริหารของบริษัท ดับบลิว - บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด จะ
อิ น ดัส เตรีย ล รีท แมน อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด เอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ู้จดั การกองทรัสต์ ซ่งประกอบไปด้วย
เนจเม้นท์ จากัด
เป็ น จู้ ดั การกองทรัสต์
เป็ น ู้ท่มี ปี ระสบการณ์ในการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมพื้น าน และค่าธรรมเนียมการได้มาและจาหน่ าย
ล ง ทุ น แ ล ะ จั ด ห า ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ไปซ่งทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ดังนี้
อสังหาริมทรัพย์ซ่งมีความรู้ความเข้าใจใน
• ค่าธรรมเนียมพืน้ าน - คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อ
ทรั พ ย์ สิ น ประเ ทอาคารโรงงานและ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (TAV) และ
คลังสินค้าเป็ นอย่างดี ดังนัน้ บริษัท ดับบลิว
• ค่าธรรมเนียมการได้มาซ่งทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
▪ กรณี ท รัพ ย์สิน ของบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ู้จ ัด การ
จงมีความเหมาะสมเป็ น จู้ 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 นบริษทั ย่อยของ WHAID
▪ กรณีทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่น - คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อย
ซ่งเป็ น ู้นาในธุรกิจพั นาอสังหาริมทรัพย์
ละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์และ
และให้เช่าโครงการประเ ทอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าสาเร็จรูปทีม่ ปี ระสบการณ์และ
ความเชี่ ย วชา ในธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วโดยจะ

นิ ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง
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1. บริษัท ดับ บลิว เอชเอ
อิ น 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 ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง
สามาร ช่วยสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมน
เนจเม้นท์ จากัด ได้เป็ นอย่างดี

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์
ในทรัพย์สนิ หลัก และขายสังหาริมทรัพย์ จะเข้าลงทุนในโครงการอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าสาเร็จรูปที่มีศกั ย าพบนทาเลที่
ในโครงการดังต่อไปนี้
ใกล้แหล่งคมนาคม และมีกลุ่มลูกค้าระดับชัน้
• นิ ค มอุ ต สาหกรรม อีส เทิร์ น ซีบ อร์ด
นาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ น ู้เช่า
(ระยอง)
ดั ง นั ้ น จง ื อ ได้ ว่ า โครงการดั ง กล่ า วมี
• นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีส ศักย าพที่จะสร้างรายได้และ ลตอบแทน
เทิรน์ ซีบอร์ด 1
ให้แก่กองทรัสต์และ ู้ อื หน่วยทรัสต์ รวม ง
• นิ ค มอุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์อาจลงทุนเพิ่มเติมใน
ชลบุรี 1
อนาคต
• ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
• ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
• ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4

ลักษ ะของรายการระ วางกัน

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์อาจจะเข้าลงทุนใน
ราคาที่สูงกว่าราคาประเมินของทรัพย์สนิ ค่าต่าสุดที่จดั ทาโดย ู้
ประเมินอิสระ ซ่งเป็ นมูลค่าการลงทุนทีย่ อมรับได้ เนื่องจากเป็ น
การดาเนินการที่ทาให้กองทรัสต์สามาร เข้าลงทุนและเป็ น ู้มี
สิทธิการเช่าทรัพย์สนิ อาคารคลังสินค้า และโรงงานสาเร็จรูปที่มี
ศักย าพ ดังนัน้ จง ือได้ว่าโครงการดังกล่ าวมีศกั ย าพที่จ ะ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (value-added) ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ แ ละ ู้ ื อ
หน่วยทรัสต์ในอนาคตได้

• อัตราค่าธรรมเนียมการจาหน่ ายไปซ่งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ - คิด เป็ น อัต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.50 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีจ่ าหน่ายไปของกองทรัสต์
- โครงสร้ า งของค่ า ธรรมเนี ย ม ู้ จ ัด การกองทรัส ต์ นั น
้ เป็ นไป
ตามปกติธุ ร กิจ ซ่ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม ู้จ ัด การกองทรัส ต์ ท ัง้ อัต รา
พื้น านและอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการได้ม าและจ าหน่ า ยไปซ่ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียมประเ ท
เดียวกันของ ู้จดั การกองทรัสต์อ่นื ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเ ท
เดียวกัน

ความเ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ด้านราคาและเงือน ข
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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 ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง

• เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ สระบุรี
ทัง้ นี้ เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงรับ ิดชอบ
ช า ร ะ ค่ า า ษี โ รง เ รื อ น แ ล ะ ที่ ดิ น ที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ ทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ า ที่เ กิด ข้น
ก่ อ นวัน เริ่ ม ต้ น ระยะเวลาการเช่ า และ
ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า

ลักษ ะของรายการระ วางกัน

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ
ความเ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ด้านราคาและเงือน ข

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช
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1. ู้ พ ั 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 ติบคคล/บริษทั
ทีอาจมีความขัดแย้ง
การให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โ ค และการ
ให้บริการบางประการโดย พู้ ั นาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ ค และ หรื อ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เป็ น ไปตามมาตร านที่ ู้พ ั 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 ่ า นทาง หรื อ เข้ า ไปใน
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพื่อติดตัง้ หรือ
ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รัก ษาสาธารณู ป โ คต่ า ง
เป็ นการดาเนินการใน านะ พู้ ั นาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค หรือ ู้ให้บริการสาธารณู ปโ คนัน้
ซ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัส ต์
ลงทุน

ทั ้ ง นี้ ู้ พั 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 หรือ ่านทาง หรือเข้าไป
ในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนเพื่อ ติดตัง้
หรือซ่อมแซมบารุงรักษาสาธารณูปโ ค
ต่าง เพื่อประโยชน์ของโครงการนิคม
อุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค

ความจาเ นความสมเ ตสมผลของ
รายการ

คในแตละ ครงการ

ู้ พ ั นาโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค และ หรือ
บริษัท ดับ บลิว เอชเอ ยู ทิลิต้ีส์ แอนด์
พาวเวอร์ จ ากั ด (มหาชน) จะเป็ น ู้
ให้บริการสาธารณูปโ ค และบริการบาง
ประการ อาทิเช่น น้ าเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการบาบัดน้ าเสีย เป็ นต้น ให้แก่
กองทรัสต์สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์
จะลงทุน

ลักษ ะของรายการระ วางกัน

12.2 รายการทีเกียวข้องกับการใ ้บริการสา าร ู

ู้ พั 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 เู้ ช่าพืน้ ทีท่ ม่ี ไิ ด้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ความเ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ด้านราคาและเงือน ข
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นิ ติบคคล/บริษทั
ลักษ ะของรายการระ วางกัน
ทีอาจมีความขัดแย้ง
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ กองทรัส ต์ กู้ ยืม ในจ านวนรวมวงเงิน กู้
จากัด (มหาชน)
ระยะยาว จานวนไม่เกิน 1,885,000,000
บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ในครัง้ แรกและลงทุ น เพิ่ม เติม ครัง้ ที่
และเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
กองทรัสต์ โดยเมื่อรวมกับการกู้ยมื เงิน
ของกองทรัสต์ ในปั จจุบนั กองทรัสต์ จะ
มีก ารกู้ ยืม เงิน ไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ใน
กรณีทก่ี องทรัสต์มอี นั ดับความน่าเชื่อ อื
อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่ ส า ม า ร ล ง ทุ น ไ ด้
(Investment Grade))
ความจาเ นและความสมเ ตสมผลของ
รายการ
เงื่ อ นไขในการกู้ ยืม เงิน ซ่ ง รวม งอัต รา
ดอกเบี้ย การชาระเงินต้นและดอกเบี้ย และ
การให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ ยืม
เงิน จะเป็ นไปอย่างสมเหตุสม ลและไม่ทา
ให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกาหนด
เงื่อนไขในสั าที่เกี่ยวข้องที่เป็ 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 รียกเก็บกับ กู้ ู้
รายอื่น

12.3 รายการระ วางกองทรัสต์กบั ทรัสตี รือบคคลทีเกียว ยงกันกับทรัสตี
ความเ นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และที รกษาทางการ
เงิ นด้านราคาและเงือน ข
การกู้ยมื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในครัง้
แรกและในการลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 นัน้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ ู้
ือหน่ วยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มโี ครงสร้างการ
บริหารเงินทีม่ ปี ระสิทธิ าพมากข้น และมีต้นทุนในการลงทุนที่
ต่ าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพียงอย่างเดีย ว
ซ่ ง ส่ ง ลให้ ลตอบแทนของ ู้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ ดี ข้ น ใน
ขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ ทีก่ องทรัสต์ตอ้ งชาระในการกูย้ มื เงิน
จากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับทรัสตีอยู่ในเกณ ์ทใ่ี กล้เคียงกับอัตรา
การกู้ยมื เงินของลูกค้าชัน้ ดีท่ธี นาคารพาณิชย์ในประเทศส่วน
ให ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกันและ
อยู่ ายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ระหว่างเจ้าหนี้และ ู้ ือหุ้น ู้ ือหน่ วยทรัสต์ และปั จจัยความ
เสี่ ย งอื่ น ) ซ่ ง ต่ า กว่ า ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ในส่ ว นทุ น ของ
กองทรัสต์อย่างมีนัยสาคั และบริษัท และที่ปรกษาทางการ
เงินเห็นว่าธุรกรรมทีก่ องทรัสต์ จะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ลประโยชน์หรือ
ทาให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้า
ปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ู้ ื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

13. ข้อมูลทางการเงิ นทีสาคั
13.1 สร รายงานสอบบั ชีของผู้สอบบั ชีในระยะ 3 ี ทีผานมา
ปี 2564
สู้ อบบั ชี : นางสาววรรณวิมล ปรีชาวั น์ สู้ อบบั ชีรบั อนุ าต เลขที่ 9548 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด
ความเห็ น ของ ู้ส อบบั ชี : เห็ น ว่ า งบการเงิน แสดง านะการเงิน ของทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช(กองทรัสต์ ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ ศ 2564 และ ลการดาเนินงาน รวม งกระแสเงินสด
สาหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน เดีย วกัน โดย ู ก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระส าคั ตามแนวป ิบ ัติท างบั ชีสาหรับ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ านและทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ าน ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2563
สู้ อบบั ชี : นางสาวรจนา ปั
เปอร์สเอบีเอเอส จากัด

าธนานุ ศาสตร์ สู้ อบบั ชีรบั อนุ าต เลขที่ 8435 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

ความเห็น ของ ู้ส อบบั ชี : เห็ น ว่ า งบการเงิน แสดง านะการเงิน ของทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช(กองทรัสต์ ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ ศ 2563 และ ลการดาเนินงาน รวม งกระแสเงินสด
สาหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน เดีย วกัน โดย ู ก ต้อ งตามที่ค วรในสาระสาคั ตามแนวป ิบ ัติท างบั ชีสาหรับ กองทุ น ร วม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ านและทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ าน ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2562
สู้ อบบั ชี : นายบุ เรือง เลิศวิเศษวิทย์ สู้ อบบั ชีรบั อนุ าต เลขที่ 6552 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอ
บีเอเอส จากัด
ความเห็นของ ู้สอบบั ชี : เห็นว่างบการเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
(กองทรัสต์ ) แสดง านะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุ นของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ลการ
ดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคั สาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดย ูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคั ตามมาตร านการรายงานทางการเงิน
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13.2 ตารางสร งบการเงิ น
รายการทีแ่ สดงดังต่อไปนี้เป็ นรายการทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจาก สู้ อบบั ชีรบั อนุ าต
13.2.1 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 2562
(หน่วย บาท)
31 ค 2564

31 ค 2563

31 ค 2562

11,378,886,050

11,053,496,726

9,642,374,761

339,645,047

360,336,096

162,812,614

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ

11,327,387

12,939,100

20,729,188

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

16,762,199

13,692,112

14,492,732

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบั ชี

13,348,737

25,384,344

37,537,311

9,756,740

20,282,561

33,339,245

485,397

1,680,607

284,811

1,211,390
11,77,422,947

782,294
11,488,593,840

2,374,66
9,913,945,331

28,964,607

70,055,955

19,736,657

9,029,530

9,994,545

12,019,659

197,363,593

197,637,244

191,754,504

3,730,215,440

3,720,610,047

3,293,206,577

13,758,306

80,488,265

13,088,906

3,979,331,476

4,078,786,056

3,529,806,303

7,792,091,471

7,409,807,784

6,384,139,028

ทุนทีไ่ ด้รบั จาก ู้ อื หน่วยทรัสต์

7,024,554,629

7,024,554,629

6,046,556,123

กาไรสะสม

767,536,842
7,792,091,471

385,253,155
7,409,807,784

337,582,905
6,384,139,028

9.2748

8.8197

9.0860

840,134,116

840,134,116

702,634,116

สิ นทรั ย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายได้คา้ งรับตามสั

าเช่าดาเนินงาน

าษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรั ย์
นี สิ น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื จากส าบันการเงินสุทธิ
หนี้สนิ อื่น
รวม นี สิ น
สิ นทรั ย์สท ิ
สิ นทรั ย์สท ิ ระกอบด้วย

สิ นทรั ย์สท ิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
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13.2.2 งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 2562
(หน่วย บาท)
2564

2563

2562

ราย ด้จากการลงทน
รายได้ค่าเช่าและบริการ

741,787,635

673,655,208

640,833,222

5,901,636

5,901,632

5,901,632

16,211,017

6,411,415

120,281,495

401,613

526,226

925,337

764,301,901

686,494,481

767,941,686

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

18,125,677

15,749,091

15,455,358

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

18,125,677

15,749,091

15,455,358

1,994,966

1,679,613

2,081,933

ค่าธรรมเนียม บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

21,778,742

19,011,256

13,792,448

ค่าใช้จ่ายอื่น

34,149,328

รวมคาใช้จาย

94,174,390

49,273,403
101,462,454

40,065,174
86,850,271

670,127,511

585,032,027

681,091,415

ต้นทุนทางการเงิน

104,705,488

117,707,176

137,088,734

ราย ด้จากการลงทนสท ิ

565,422,023

467,324,851

544,002,681

442,763

319,826

1,826,188

รายการกาไรสุทธิจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
รวมรายการกา รสท ิ จากเงินทน

326,716,363

141,430,231

210,530,994

327,159,126

141,750,057

212,357,182

การเ ิ มขนในสิ นทรั ย์สท ิ จากการดาเนิ นงาน

892,581,149

609,074,908

756,359,863

รายได้ค่าเช่าหลังคา
รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้
รวมราย ด้
คาใช้จาย

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ราย ด้จากการลงทนสท ิ กอนต้นทนทางการเงิ น
ต้นทนทางการเงิน

รายการกา รสท ิ จากเงินลงทน
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
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13.2.3 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 2562
(หน่วย บาท)
2564

2563

2562

การเ ิ มขนในสิ นทรั ย์สท ิ จากการดาเนิ นงานในระ วาง ี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

565,422,023

467,324,851

544,002,681

รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

327,159,126

141,750,057

212,357,182

การเ ิ มขนในสิ นทรั ย์สท ิ จากการดาเนิ นงานในระ วาง ี

892,581,149

609,074,908

756,359,863

ทุนทีไ่ ด้รบั จาก ู้ อื หน่วยทรัสต์

-

977,998,506

-

จ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน

-

-

(15,879,531)

จ่าย ลประโยชน์ตอบแทน
การเ ิ มขนของสิ นทรั ย์สท ิ ในระ วาง ี

(510,297,462)

(561,404,658)

(537,163,782)

382,283,687

1,025,668,756

203,316,550

สินทรัพย์สุทธิตน้ งปี
สิ นทรั ย์สท ิ ลาย ี

7,409,807,784

6,384,139,028

6,180,822,478

7,792,091,471

7,409,807,784

6,384,139,028

13.2.4 งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ 2562
(หน่วย บาท)
2564
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2563

2562

การเ ิ มขนในสิ นทรั ย์สท ิ จากการดาเนิ นงานสา รับ ี

892,581,149

609,074,908

756,359,863

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

576,465,454

(547,921,534)

704,073,541

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(597,156,503)

745,445,016

(676,815,833)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเ ิ มขน(ลดลง)สท ิ

(20,691,049)

197,523,482

27,257,708

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

360,336,096

162,812,614

135,554,906

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ น ี

339,645,047

360,336,096

162,812,614
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14. ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์
14.1 ฐานะทางการเงิน
สิ นทรั ย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มสี นิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 11,771.42 ล้านบาท เพิม่ ข้น 282.83 ล้าน
บาท หรือ ร้อยละ 2.46 จากปี ก่อน โดยหลักเป็ นเงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม จานวน 11,378.89 ล้านบาท เพิม่ ข้น
325.39 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.94 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ประจาปี
(หน่วย ล้านบาท)
สิ นทรั ย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม

31 ค 2564

31 ค 2563

เ ลียนแ ลง
(จานวน)
ร้อยละ)

11,378.89

11,053.50

325.39

2.94

339.64

360.34

(20.70)

(5.74)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ

11.33

12.94

(1.61)

(12.44)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

16.76

13.69

3.07

22.43

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบั ชี

13.35

25.38

(12.03)

(47.40)

9.76

20.28

(10.52)

(51.87)

0.48

1.68

(1.20)

(71.43)

1.21

0.78

0.43

55.13

11,771 42

11,488.59

282 83

2 46

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายได้คา้ งรับตามสั

าเช่าดาเนินงาน

าษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
สินทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรั ย์

นี สิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มหี นี้สนิ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 3,979.33 ล้านบาท ลดลง 99.45 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.44 จากปี ก่อน โดยหลักประกอบด้วย หนี้สนิ อื่นลดลง 66.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.90 ส่วนให ่มาจาก
าษีหกั ณ ทีจ่ ่ายทีเ่ กิดจากการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 รอนาส่งกรมสรรพากรจานวน 64.10 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทีล่ ดลง 41.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.66 ส่วนให ่มาจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการรีไ แนนซ์เงินกูย้ มื จากส าบัน
การเงินค้างจ่าย ณ สิน้ ปี 2563
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(หน่วย ล้านบาท)
นี สิ น

31 ค 2564

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า

31 ค 2563

เ ลียนแ ลง
(จานวน)
ร้อยละ)

9.03

9.99

(0.96)

(9.61)

197.36

197.64

(0.28)

(0.14)

3,730.22

3,720.61

9.61

0.26

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

28.96

70.05

(41.09)

(58.66)

หนี้สนิ อื่น

13.76

80.49

(66.73)

(82.90)

3,979 33

4,078 78

(99 45)

(2 44)

เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื จากส าบันการเงินสุทธิ

รวม นี สิ น

สิ นทรั ย์สท ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มสี นิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 11,771.42 ล้านบาท มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 3,979.33 ล้าน
บาท โดยมีสนิ ทรัพย์สุทธิทงั ้ สิ้น 7,792.09 ล้านบาท (ประกอบด้วยทุนทีไ่ ด้รบั จาก ู้ อื หน่ วยทรัสต์ 7,024.56 ล้าน
บาท และกาไรสะสม ณ ปลายงวด 767.53 ล้านบาท) เพิ่มข้น 382.28 หรือร้อยละ 5.16 จากปี ก่อน โดยคิดเป็ น
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2748 บาท เพิม่ ข้น 0.4551 บาท หรือ ร้อยละ 5.16
(หน่วย ล้านบาท)
สิ นทรั ย์สท ิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จาก ู้ อื หน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
สิ นทรั ย์สท ิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายแล้วทัง้ หมด
ณ วันสิน้ ปี (หน่วย)

เ ลียนแ ลง
(จานวน)
ร้อยละ)

31 ค 2564

31 ค 2563

7,024.56
767.53
7,792.09

7,024.56
385.25
7,409.81

0.00
382.28

0.00
99.23
5.16

9.2748

8.8197

0.4551

5.16

840,134,116

840,134,116

14.2 ผลการดาเนิ นงาน
สาหรับปี 2564 กองทรัสต์มรี ายได้รวมจานวน 764.30 ล้านบาท เพิม่ ข้น 77.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.33
จากปี ก่อน โดยหลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิม่ ข้น 68.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.12 ซ่งเป็ น ลมาจาก
อัตราการเช่าของทรัพย์สนิ เดิมทีเ่ พิม่ ข้น รวม งพืน้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม่ เติมข้นจาการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ ่านมา และรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่าทีไ่ ด้รบั จาก บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จากัด และ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด จานวนรวม 16.21 ล้านบาทเพิม่ ข้น 9.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 152.89
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(หน่วย ล้านบาท)
ราย ด้
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ค่าเช่าหลังคา
รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้
รวมราย ด้

31 ค 2564

31 ค 2563

เ ลียนแ ลง
(จานวน)
ร้อยละ)
68.14
10.12

741.79

673.65

5.90

5.90

-

-

16.21

6.41

9.80

152.89

0.40

0.53

(0.13)

(24.53)

764 30

686 49

77 81

11 33

กองทรัสต์ HREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 198.88 ล้านบาท ลดลง 20.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.26 จากปี
ก่อน อันเนื่องมาจาก ในปี ก่อน ทางกองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรีไ แนนซ์เงินกู้ยมื จากส าบันการเงิน ทัง้ นี้ หากไม่รวม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปี 2564 กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทรัสต์เพิม่ ข้นตามการเพิม่ ข้น
ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของต้นทุนทางการเงินลดลงจานวน 13.00 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 11.05 จากปี ก่อน เป็ น ลมาจากการรีไ แนนซ์เงินกูย้ มื จากส าบันการเงิน
(หน่วย ล้านบาท)
คาใช้จาย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียม บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบีย้ จ่าย
รวมคาใช้จาย

31 ค 2564
18.13
18.13
1.99
21.78
34.15
104.70
198 88

31 ค 2563
15.75
15.75
1.68
19.01
49.27
117.71
219 17

เ ลียนแ ลง
(จานวน)
ร้อยละ)
2.38
15.11
2.38
15.11
0.31
18.45
2.77
14.57
(15.12)
(30.69)
(13.01)
(11.05)
(20 29)
(9 26)
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กองทรัสต์ HREIT มีกาไรจากการลงทุนสุทธิก่อนรวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน 565.42 ล้านบาท
เพิม่ ข้น 98.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.99 จากปี ก่อน ายหลังจากรวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน
327.16 ล้านบาท (ซ่งส่วนให ่มาจากรายการกาไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนที่เกิด
จากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินประจาปี จานวน 326.72 ล้านบาท) ทาให้กองทรัสต์ HREIT มีการเพิ่มข้นใน
สินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานระหว่างปี 2564 จานวน 892.58 ล้านบาท เพิม่ ข้น จากปี ก่อน 283.51 ล้านบาท
หรือร้อยละ 46.55
(หน่วย ล้านบาท)
งบกา รขาดทนเบดเสรจ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กา รจากการลงทนสท ิ
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเ ิ มขนในสิ นทรั ย์สท ิ จากการดาเนิ นงาน
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31 ค 2564

31 ค 2563

เ ลียนแ ลง
(จานวน)
ร้อยละ)

764.30
198.88
565.42

686.49
219.17
467.32

77.81
(2 2 )

11.33
(9.26)
20.99

0.44

0.32

0.12

37.50

326.72
327.16
892.58

141.43
141.75
609.07

185.29
185.41
283.51

11.33
130.80
46.55

14.3 งบการเงิ นของกองทรัสต์
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
1

ข้อ มูล ทั ่วไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิท กิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (กองทรัสต์ ) เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญ ญัตทิ รัสต์
เพื่อ ุรกรรมในตลาดทุน พ. . 2550 (พระราชบัญ ญัติ ) ที่ก่อตัง้ ขึ้นตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ลงวันที่ 21 พ จิกายน
พ. . 2559 ระหว่างบริ ัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ใน านะผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ และบริ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ใน านะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินทีไ่ ด้รบั จาก
การระดมทุ น ในครัง้ นี้ (รวมเงิน กู้ย ืม ) หลังหัก ค่ าใช้จ่ายต่ าง แล้ว ไปลงทุ น ในสิท ิก ารเช่ าอสังหาริม ทรัพ ย์ และ
กรรมสิท ในอสั
ิ งหาริมทรัพย์ ซึง่ กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้เช่า และ/หรือ
ให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้ลงทุนไว้ รวมทัง้ ดําเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องและจําเป็ น
เพื่อประโยชน์ ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์
รวมถึงลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่นื และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และ/หรือ การลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ ด้วยวิ อี ่นื ที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ก หมายหลักทรัพย์ และ/หรือ ก หมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เมื่อวันที่ 28 พ จิกายน พ. . 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยได้รบั หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและให้เริม่ ซือ้ ขายได้ในวันเดียวกัน
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ) ทําหน้าทีด่ แู ลจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ โดยมีบริ ทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ทําหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริ ทั
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
2

เกณฑ์ก ารจัด ทํา งบการเงิ น

งบการเงินได้จดั ทําขึน้ ตามแนวป บิ ตั ทิ างบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ าน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ าน ทีส่ มาคมบริ ทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้ร บั ความเห็น ชอบจากสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (แนวป ิบ ัติท างบัญ ชี)
ส่วนเรือ่ งทีแ่ นวป บิ ตั ทิ างบัญชี บับนี้ไม่ได้กําหนดไว้ กองทรัสต์ ป บิ ตั ติ ามมาตร านการรายงานทางการเงินทีอ่ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีทม่ี ผี ลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อ บิ าย
ในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัด ทํางบการเงิน ให้สอดคล้องกับ หลักการบัญ ชีในแนวป ิบ ตั ิท างบัญ ชีซ่ึงกําหนดให้ใช้ป ระมาณการทางบัญ ชี
ที่สําคัญ และการใช้ดุ ล ยพินิ จของผู้จดั การกองทรัส ต์ ตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญ ชีไ ปถือ ป ิบ ัติ
และได้เปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือรายการที่มคี วามซับซ้อน หรือรายการที่เกี่ยวข้อง
กับข้อสมมติ าน และประมาณการทีม่ นี ยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 9
งบการเงิน บับภา าอังก จัดทําขึน้ จากงบการเงินตามก หมายทีเ่ ป็ นภา าไทย ในกรณีทม่ี เี นื้อความขัดแย้งกันหรือ
มีการตีความในสองภา าทีแ่ ตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามก หมาย บับภา าไทยเป็ นหลัก
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
3

มาตร านการรายงานทางการเงิ น บับ ปรับ ปรุง

วันที่ 1 มกราคม พ. . 2564 กองทรัสต์ ได้ป ิบตั ติ ามมาตร านการรายงานทางการเงิน บับที่มกี ารปรับปรุง ซึ่งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ. . 2564 และเกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ โดยการ
ป บิ ตั ติ ามมาตร านการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์
ส่ วนมาตร านการรายงานทางการเงิน บับ ปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับ ใช้สํ าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีในหรือหลังวัน ที่
1 มกราคม พ. . 2565 กองทรัสต์ ยังไม่ได้นํามาตร านการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือป บิ ตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตร านการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
4

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญซึง่ ใช้ในการจัดทํางบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
4.1

สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิน ทรัพย์ทางการเงินทัง้ หมดจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นเงินสด และรายการเทียบเท่า
เงินสด และลูกหนี้การค้าทีแ่ สดงรวมอยูใ่ นสินทรัพย์อ่นื ซึง่ วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงในงบแสดง านะการเงินด้วยมูลค่ายุติ รรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุท ิ ณ วันทําการ
สุดท้ายของวันทีใ่ นงบแสดง านะการเงิน และอ้างอิงจากบริ ทั จัดการแต่ละแห่ง
กองทรัสต์ บันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุท ทิ ่ไี ด้รบั จากการจําหน่ ายกับราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุ น นัน้ จะบัน ทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ กรณี ท่ีจําหน่ ายเงิน ลงทุ น ที่ถือ ไว้ในตราสารหนี้ ห รือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหน่ ายจะกําหนดโดยใช้ว ิ ถี วั เ ลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทัง้ หมดทีถ่ อื ไว้
การด้อยค่า
กองทรัสต์ พิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกและในรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไป ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กองทรัสต์ ได้จดั กลุ่มลูกหนี้การค้าตาม
ความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ ลี กั ณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่ กินกําหนดชําระ โดยอัตราขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ พิจารณาจากลัก ณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัยอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี้
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน แสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
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4.2

สัญ ญาเช่า ระยะยาว
ั

าเ า่ กร ทกอ ทรั

เป เู้ า่

กองทรัสต์ รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ กิ ารใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเมือ่ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล
สินทรัพย์สทิ กิ ารใช้จะรับรูโ้ ดยใช้ว ิ รี าคาทุน ซึ่งประกอบไปด้วยจํานวนที่รบั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวมถึงค่าเช่าจ่ายทีไ่ ด้ชาํ ระก่อนเริม่ หรือ ณ วันทําสัญญา สุท จิ ากเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรง
เริม่ แรก และต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
สินทรัพย์สทิ กิ ารใช้จะถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติ รรม โดยกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ยุติ รรมจะรับ รู้ในกําไรหรือขาดทุ น และแสดงเป็ น รายการกําไรสุท ิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติ รรม
ในรอบระยะเวลาทีเ่ กิดรายการ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีย่ งั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่
สัญญาเช่าเริม่ มีผล กองทรัสต์ จะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบีย้ โดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถ
หาอัตราดอกเบีย้ โดยนัยได้ กองทรัสต์ จะคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าภายหลังโดย
การเพิม่ มูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนดอกเบีย้ จากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การลดมูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนการจ่ายชําระตํามสัญญาเช่าทีจ่ า่ ยชําระแล้ว
ั

าเ ่า กร ทกอ ทรั

เป ู้ เ้ า่

กองทรัสต์ จัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
กองทรัสต์ รับรูก้ ารจ่ายชําระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นรายได้โดยใช้วิ เี ส้นตรงหรือเกณฑ์
ทีเ่ ป็ นระบบอื่นใด กองทรัสต์ ต้องใช้เกณฑ์ทเ่ี ป็ นระบบอื่นใด หากเกณฑ์นนั ้ สะท้อนได้ดกี ว่าถึงรูปแบบทีก่ องทรัสต์
ได้รบั ประโยชน์ทล่ี ดลงจากสินทรัพย์อา้ งอิง
4.3

เงิ น ลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ท่ถี อื ครองโดยกองทรัสต์ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิม่ ขึน้
ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง้ สองอย่าง และไม่ได้มไี ว้ใช้งานโดยกองทรัสต์ จะถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รบั รูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกด้วยวิ รี าคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะวัดมูลค่าภายหลังจากการรับรูร้ ายการด้วยมูลค่ายุติ รรม โดยการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติ รรมของเงิน ลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์จะถูกรับรู้เป็ นรายการกําไรหรือขาดทุ นที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
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การกําหนดมูลค่ายุติ รรมของอสังหาริมทรัพย์ใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจัดให้มกี ารประเมินราคาทุก 2 ปี
นับจากวันทีท่ ม่ี กี ารประเมินราคาเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็ นสาระสําคัญและจัดให้มกี ารสอบทานการประเมินค่าอย่างน้อยทุก 1 ปี นับแต่วนั ที่มี
การประเมินค่าครัง้ ล่าสุด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะไม่แต่งตัง้ บริ ทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ รายใดรายหนึ่งให้ประเมิน
ค่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิท กิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง้
4.4

เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงิน าก นาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม เงิน ลงทุน ระยะสัน้ อื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน สามเดือ นนับจากวันที่ได้ม าและไม่ติด
ภาระคํ้าประกัน

4.5

ลูก หนี้ ก ารค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจํานวนเงินทีล่ กู ค้าจะต้องชําระสําหรับการให้บริการตามปกติ ุรกิจ
กองทรัสต์ รับรูล้ ูกหนี้การค้าเมื่อเริม่ แรกด้วยจํานวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ รา จากเงื่อนไขในการได้รบั ชําระ
ในกรณีทม่ี สี ่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ัยสําคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเนื่องจากบริ ทั ตัง้ ใจทีจ่ ะรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา
กองทรัสต์ ใช้ว ิ อี ย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรูก้ ารด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามประมาณการผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุลกู หนี้ตงั ้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์ เริม่ รับรูล้ กู หนี้
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรวมอยูใ่ นรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

4.6

ค่า ใช้จ ่า ยรอการตัด บัญ ชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ตามทีจ่ ่ายจริง ได้แก่
ค่า รรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีทเ่ี กิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ. . 2563 จะทยอยตัดจําหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิ เี ส้นตรง
ภายในระยะเวลา 5 ปี
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทเ่ี กิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ. . 2563 จะหักออกจากทุนทีไ่ ด้รบั
จากผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ หากต้นทุนการทํารายการดังกล่าวเป็ นต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการที่
เกี่ยวข้องกับทุนซึ่งหลีกเลี่ยงได้หากไม่มรี ายการที่เกี่ยวข้องกับทุนดังกล่าว ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้
ให้รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
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4.7

หนี้ สิ น ทางการเงิ น
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
หนี้สนิ ทางการเงินทัง้ หมดเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมและวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ าย ยกเว้นหนี้สนิ ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน สําหรับหนี้ สนิ ทาง
การเงินที่ว ดั มู ลค่ าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย กองทรัสต์ รับ รู้ดอกเบี้ยจ่ ายโดยใช้ว ิ ีอ ัต ราดอกเบี้ย
ทีแ่ ท้จริง
การ ดั รายการและการเปลย แปล เ อ

อ ั

า

กองทรัสต์ ตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อภาระผูกพันทีร่ ะบุในสัญญาได้มกี ารป บิ ตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี าร
ยกเลิกไป หรือสิน้ สุดลงแล้ว
4.8

เงิ น ม ดั จํา รับ จากลูก ค้า
ลูกค้าตกลงวางเงินมัดจําแก่กองทรัสต์ เป็ นเงินสดตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าและบริการ และระยะเวลาทีไ่ ด้
ขยายออกไปเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับการป ิบตั ิหน้ าที่ตามสัญ ญาเช่าและบริการ โดยกองทรัสต์ จะคืน
เงินมัดจําให้แก่ลูกค้าโดยปรา จากดอกเบีย้ หักลบด้วยยอดค้างชําระและค่าเสียหายใด ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน 60 วัน
นับจากวัน ที่ลูกค้าส่งมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ท่ีเช่ากลับ คืนแก่ก องทรัสต์ ในสภาพสะอาดและ
เรียบร้อย
เงินมัดจํารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุติ รรม ผลต่างระหว่างเงินทีไ่ ด้รบั และมูลค่ายุติ รรมจะรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้าและทยอยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า เงินมัดจําวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

4.9

การรับ รู้ร ายได้
ราย ด้คา่ เ า่ และ รการ
รายได้หลักของกองทรัสต์ ได้แก่ รายได้ค่าเช่าทีเ่ กิดจากกิจกรรมปกติทาง ุรกิจทุกประเภท และยังรวมถึงรายได้
ค่าบริการทีก่ องทรัสต์ ได้รบั จากการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กองทรัสต์ รับรู้รายได้จากสัญญาเช่าและบริการที่ม ีลกั ณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิ เี ส้นตรงตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงรอบระยะเวลาการชําระเงินตามสัญญา รายได้ท่รี บั รู้แล้วแต่ยงั ไม่ถึง
กําหนดชําระตามสัญญาเช่าดําเนินงานแสดงไว้เป็ น “รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดําเนินงาน” ในงบแสดง านะ
การเงิน
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
กองทรัสต์ รับ รู้รายได้ สุ ท ิจ ากภา ี มู ลค่ าเพิ่ม ซึ่ งกองทรัสต์ จะรับ รู้รายได้เมื่อคาดว่ ามีค วามเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ทจ่ี ะได้รบั ชําระเมือ่ ให้บริการ
สําหรับสัญญาทีม่ หี ลายองค์ประกอบทีก่ องทรัสต์ จะต้องให้บริการหลายประเภท กองทรัสต์ บันทึกรายได้
โดยแยกแต่ละภาระที่ต้องป บิ ตั อิ อกจากกัน และปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระ
ที่ต้องป ิบตั ิตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเท หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเท ซึ่งกองทรัสต์
จะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระทีต่ อ้ งป บิ ตั แิ ยกต่างหากจากกันเมือ่ กองทรัสต์ ได้ป บิ ตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
ราย ด้จากการ ดเ ยราย ด้คา่ เ า่
กองทรัสต์ ได้รบั ชดเชยค่าเช่าและบริการขัน้ ตํ่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์ทย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามสัญญา
ตกลงกระทําการ โดยจะรับรูร้ ายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยทีไ่ ม่ได้คํานึงถึงรอบระยะเวลาการชําระเงิน
ตามสัญญา
ราย ด้ดอกเ ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นทีเ่ ป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกองทรัสต์
4.10 ภา ี เงิ น ได้
กองทรัสต์ นี้เป็ นกองทรัสต์ ที่ได้รบั การยกเว้นภา ีเงินได้นิติบุคคลในประเท ไทย จึงไม่มภี าระภา ีเงินได้
นิตบิ ุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี้
4.11 การจ่า ยประโยชน์ ต อบแทน
ในกรณีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะประกา จ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
5

นโยบายการจ่า ยผลประโยชน์ ต อบแทน

กองทรัสต์ มีนโยบายจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังนี้
1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุท ิ
ทีป่ รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ นัน้ แบ่งเป็ นผลประโยชน์
ตอบแทนสําหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
(หากมี) ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบ
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทก่ี องทรัสต์ มีการเพิม่ ทุน
กําไรสุท ทิ ป่ี รับปรุงแล้วข้างต้น ให้หมายถึง กําไรสุท ทิ อ่ี า้ งอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึง่ ได้รวมการชําระคืน
เงินต้นตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ และภาระผูกพันอื่นทีถ่ งึ กําหนดชําระ (ถ้ามี) แล้ว
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
2)

ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ ยังมีย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัส ต์ จะไม่ จ่า ยผลประโยชน์ ต อบแทนแก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล หากผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกา จ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สงวนสิท ทิ จ่ี ะไม่จ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้สะสมผลประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนํ าไปจ่ายรวมกับผลประโยชน์ ตอบแทน
ทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ภายใน 90 วันนับแต่
วันสิน้ รอบพิจารณาผลการดําเนินงานก่อนจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

6

การจัด การความเสี่ย งในส่ว นของทุน

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ ในการบริหารทุนของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์นนั ้ เพื่อดํารงไว้ซ่งึ ความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทรัสต์ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียอื่น และ
เพือ่ ดํารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกองทรัสต์ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ การคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ การออกหน่วยทรัสต์ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพือ่ ลดภาระทีอ่ าจเกิดขึน้
7

การจัด การความเสี่ย งทางการเงิ น

ปัจ จัย ความเสี่ย งทางการเงิ น
กองทรัสต์ มีความเสีย่ งทางการเงินทีห่ ลากหลายซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ งด้านมูลค่ายุติ รรม)
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของกองทรัสต์ จึงมุง่ เน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิ กี ารลดผลกระทบทีท่ ําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ
กองทรัสต์ ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
7.1

ความเสี่ย งจากอัต ราดอกเบีย้
กองทรัสต์ มีความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทรัสต์ ไม่มสี นิ ทรัพย์
ทีต่ อ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ อย่างมีนยั สําคัญ
ข้อมูลเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 14
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
การวเคราะ ความอ่อ

ว

รายการกําไรหรือขาดทุนจะมีความอ่อนไหวต่อการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในต้นทุนทางการเงินจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากเงินกูย้ มื ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่อ กําไรจากการ
ลงทุน สุท ิ เพิ่ ม ขึน้ (ลดลง)
พ. . 2564
พ. . 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ - เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 *
อัตราดอกเบีย้ - ลดลงร้อยละ 1 *

(37.39)
37.39

(22.15)
26.59

* โดยกําหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
7.2

ความเสี่ย งด้า นการให้สิ น เชื่อ
กองทรัสต์ ไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ เนื่องจากกองทรัสต์ มีนโยบาย
ที่เหมาะสมเพื่อทําให้เชื่อมันได้
่ ว่าได้ทําสัญ ญากับ ลูก ค้าที่ม ีประวัติสนิ เชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม และอยู่ใน
กลุ่ม ุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทรัสต์ มีการกําหนดให้มกี ารเรียกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้า
ของกองทรัสต์ เพื่อเป็ นประกันในกรณี ท่กี องทรัสต์ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผู้จดั การกองทรัสต์ เชื่อว่า
กองทรัสต์ ไม่มคี วามเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่ออื่นนอกเหนือจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (หากมี)
ทีไ่ ด้บนั ทึกในงบการเงินแล้ว ซึง่ ได้ถูกประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีต เงินมัดจํารับจากลูกค้า และ
ปั จจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเ ร กิจภายในประเท กองทรัสต์ ไม่มคี วามเสีย่ งที่มนี ัยสําคัญ กับสถาบัน
การเงินเนื่องจากกองทรัสต์ ากเงินสดไว้กบั สถาบันการเงินทีน่ ่าเชือ่ ถือ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ของกองทรัสต์ เป็ นการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มี การพิจารณาการ
จัดอันดับด้านเครดิตของเงินลงทุนเหล่านัน้ อย่างสมํ่าเสมอว่ามีความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือไม่

7.3

ความเสี่ย งด้า นสภาพคล่อ ง
กองทรัสต์ มีการบริหารเงินสดให้เพียงพอผ่านการจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องด้วยความรอบคอบโดยนํา
เงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ตี ลาดรองรับ กองทรัสต์ บริหารจัดการเงินทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินให้เพียงพอกับกิจกรรมของกองทรัสต์
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วั คร กา ด อ

ทา การเ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิ ทางการเงินทีจ่ ดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา ซึง่ แสดง
ด้ว ยจํานวนเงิน ตามสัญ ญาที่ไม่ได้ม ีก ารคิด ลด ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน
จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้องเนื่องการการคิดลดไม่มนี ัยสําคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภายใต้
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ นัน้ เป็ นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
1 - 5 ปี
บาท

ภายใน 1 ปี
บาท
ณ วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิ น ทางการเงิน

8

รวม
บาท

มูล ค่า ตาม
บัญ ชี
บาท

28,964,607
28,964,607
28,964,607
110,506,092
86,857,501 197,363,593 197,363,593
- 3,750,000,000 3,750,000,000 3,730,215,440
13,758,306
13,758,306
13,758,306
153,229,005 3,836,857,501 3,990,086,505 3,970,301,946

มูล ค่า ยุติ รรม

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรม โดยไม่รวมถึงกรณีท่สี นิ ทรัพย์และ
หนี้สนิ ทางการเงินมีมลู ค่ายุติ รรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

ณ วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
สิ น ทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมสินทรัพย์

ณ วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2563
สิ น ทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมสินทรัพย์

ข้อ มูล ระดับ 1
บาท

ข้อ มูล ระดับ 2
บาท

ข้อ มูล ระดับ 3
บาท

รวม
บาท

-

-

11,378,886,050
11,378,886,050

11,378,886,050
11,378,886,050

ข้อ มูล ระดับ 1
บาท

ข้อ มูล ระดับ 2
บาท

ข้อ มูล ระดับ 3
บาท

รวม
บาท

-

1,327,039
1,327,039

11,052,169,687
11,052,169,687

11,052,169,687
1,327,039
11,053,496,726
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
มูลค่ายุติ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินต่อไปนี้ มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 นั วาคม
พ. . 2564 และวันที่ 31 นั วาคม พ. . 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
หนี้สนิ ทางการเงิน
- เงินมัดจํารับจากลูกค้า
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิ รี าคาทุนตัดจําหน่าย
ข้อมูลระดับ 1: ราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2: ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ าํ นวณมาจากราคาตลาด) ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้
ข้อมูลระดับ 3: ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
การ อ ระ ว่า ระดั ั มูลค่าย รรม
กองทรัสต์ ไม่มรี ายการโอนระหว่างลําดับชัน้ มูลค่ายุติ รรมในระหว่างวด
เทค คการประเม มูลค่า า รั การวัดมูลค่าย รรมระดั ท
มูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์คํานวนโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุท ิ ณ วันทําการสุดท้ายของวันทีใ่ นงบแสดง านะ
การเงินและอ้างอิงจากบริ ทั จัดการแต่ละแห่ง
เทค คการประเม มูลค่า า รั การวัดมูลค่าย รรมระดั ท
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ประเมินมูลค่ายุติ รรมของสินทรัพย์สาํ หรับการรายงานในงบการเงินรวมถึงมูลค่ายุติ รรมระดับที่ 3
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้รายงานโดยตรงต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้สอบทานและพิจารณา
ความเหมาะสมของสมมติ านต่าง ทีใ่ ช้ในการประเมินและอ บิ ายสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติ รรมให้กบั ทรัสตี
ของกองทรัสต์ เพื่อสอบทานข้อมูลดังกล่าว ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงสมมติ าน ซึ่งคาดว่าจะทําให้มูลค่ายุติ รรม
ของสินทรัพย์เปลีย่ นแปลงไปอย่างเป็ นสาระสําคัญ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะทําการพิจารณาเพือ่ ปรับมูลค่ายุติ รรมดังกล่าว
ข้อมูลหลักที่ผปู้ ระเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติ รรมระดับที่ 3 ได้แก่ อัตราคิดลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาจาก
สถานที่ตงั ้ โครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได้ ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่ไม่มคี วามเสีย่ ง
ซึง่ ในทีน่ ้ีผปู้ ระเมินได้กําหนดอัตราคิดลดกระแสเงินสด สําหรับทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินราคาอยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 9.00 ถึงร้อยละ
10.00 ต่อปี โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพัน บัตรรั บาลบวกกับความเสีย่ งจากประเภท ุรกิจ การบริการ
การตลาดและภาวะเ ร กิจ
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9

ประมาณการทางบัญ ชีที่ส าํ คัญ และการใช้ด ลุ ยพิ นิ จ

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้มกี ารทบทวนการประมาณการข้อสมมติ านและการใช้ดุลยพินิจอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพืน้ าน
ของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน้
มูลค่าย รรม อ เ ล ท

อ ั ารมทรั ย

มูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ไม่มกี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง วัดมูลค่าด้วยวิ พี จิ ารณาจาก
รายได้ (Income Approach) โดยใช้การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดว่าจะได้รบั จากอสังหาริมทรัพย์คดิ ลดด้วย
อัตราทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้กองทรัสต์ ใช้ผปู้ ระเมินอิสระในการประเมินมูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
10 เงิ น ลงทุน ตามมูล ค่า ยุติ รรม
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติ รรมประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
เงิ น ลงทุน ใน
อสังหาริ ม ทรัพย์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ. . 2564
ขายเงินลงทุน
รายการกําไรสุท จิ ากเงินลงทุน
รายการกําไรจากการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุน
รายการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติ รรม
ของเงินลงทุนจากการกระทบยอดทางบัญชี
ณ วันที่ 31 นั วาคม พ. . 2563

11,052,169,687
321,624,560
5,091,803
11,378,886,050

เงิ น ลงทุน ใน
หล กั ทรัพย์
บาท

รวม
บาท

1,327,039 11,053,496,726
(1,769,802)
(1,769,802)
442,763
442,763
-

321,624,560

5,091,803
- 11,378,886,050
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ณ วันที่ 1 มกราคม พ. . 2563
ลงทุนเพิม่
ขายเงินลงทุน
รายการกําไรสุท จิ ากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุน
รายการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติ รรม
ของเงินลงทุนจากการกระทบยอดทางบัญชี
ณ วันที่ 31 นั วาคม พ. . 2563

เงิ น ลงทุน ใน
อสังหาริ ม ทรัพย์
บาท

เงิ น ลงทุน ใน
หล กั ทรัพย์
บาท

รวม
บาท

9,545,640,000
1,363,465,440
-

96,734,761
(94,093,532)
319,826

9,642,374,761
1,363,465,440
(94,093,532)
319,826

156,490,000

(1,634,016)

154,855,984

(13,425,753)
11,052,169,687

(13,425,753)
1,327,039 11,053,496,726

มูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าและรายได้ค้างรับตาม
สัญญาเช่าดําเนินงาน และบวกกลับด้วยหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ทัง้ นี้กองทรัสต์ ได้นําสิท กิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวไปคํ้าประกันสัญญาเงินกู้ยมื กับสถาบันการเงินดังทีไ่ ด้กล่าว
ไว้ในหมายเหตุ 14
เงิ น ลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพย์
กองทรัสต์ ได้ลงทุนสําหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมด 3 โครงการ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
1 โครงการ และโครงการโลจิสติกส์พาร์ค 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้
1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)
สิท กิ ารเช่าที่ดนิ และสิท กิ ารเช่าอาคารโรงงาน รวมจํานวน 38 ยูนิต ขนาดพื้นที่เช่ารวมประมาณ 150,828
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ า ในสิ่งปลู ก สร้า งและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารโรงงานดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 68,419 ตารางเมตร

2)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
สิท กิ ารเช่าที่ดนิ และสิท กิ ารเช่าในอาคารโรงงานรวมจํานวน 41 ยูนิต ขนาดพื้นที่เช่ารวมประมาณ 57,752
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ า ในสิ่งปลู ก สร้า งและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารโรงงานดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 30,082 ตารางเมตร
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
3)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี 1 (WHA CIE 1)
สิท กิ ารเช่าที่ดนิ และสิท กิ ารเช่าในอาคารโรงงานรวมจํานวน 24 ยูนิต ขนาดพื้นที่เช่ารวมประมาณ 23,916
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ า ในสิ่งปลู ก สร้า งและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารโรงงานดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 9,072 ตารางเมตร

4)

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุร ี (WHA SIL)
สิท กิ ารเช่าที่ดนิ และสิท กิ ารเช่าในอาคารโรงงานรวมจํานวน 18 ยูนิต ขนาดพื้นที่เช่ารวมประมาณ 37,174
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ า ในสิ่งปลู ก สร้า งและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารโรงงานดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 14,861 ตารางเมตร

5)

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1)
สิท กิ ารเช่าที่ดนิ และสิท กิ ารเช่าในอาคารคลังสินค้ารวมจํานวน 2 ยูนิต ขนาดพื้นทีเ่ ช่ารวมประมาณ 16,820
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ า ในสิ่งปลู ก สร้า งและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 9,936 ตารางเมตร

6)

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)
สิท กิ ารเช่าทีด่ นิ และสิท กิ ารเช่าในอาคารคลังสินค้ารวมจํานวน 12 ยูนิต ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่ารวมประมาณ 56,120
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ าในสิ่งปลู ก สร้างและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 28,440 ตารางเมตร

7)

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)
สิท กิ ารเช่าทีด่ นิ และสิท กิ ารเช่าในอาคารคลังสินค้ารวมจํานวน 11 ยูนิต ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่ารวมประมาณ 37,482
ตารางเมตร รวมถึงสิท ิก ารเช่ า ในสิ่งปลู ก สร้า งและทรัพ ย์สิน อื่น อัน เป็ นส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ประโยชน์
ของทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าดังกล่าว และพืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ช่าทีใ่ ช้งานได้ประมาณ 18,838 ตารางเมตร
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
รายละเอียดการประเมิน/สอบทานราคาแสดงในตาราง ดังนี้

ชื่อ สิ น ทรัพย์
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
(WHA LP 1)
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
(WHA LP 2)
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
(WHA LP 4)

วัน ที่ซื้อ /
ประเมิน
ครัง้ ก่อ น
31 นั วาคม
พ. . 2563
31 นั วาคม
พ. . 2563
31 นั วาคม
พ. . 2563
31 นั วาคม
พ. . 2563
31 นั วาคม
พ. . 2563
31 นั วาคม
พ. . 2563
31 นั วาคม
พ. . 2563

ราคาซื้อ /
ประเมิ น
ครัง้ ก่อ น*
บาท
4,851,222,535
1,771,030,000
716,775,124
1,098,326,457
399,070,000
1,345,587,531
883,583,793

11,065,595,440

วัน ประเมิ น
ราคาล่า สุด
31 นั วาคม
พ. . 2564
31 นั วาคม
พ. . 2564
31 นั วาคม
พ. . 2564
31 นั วาคม
พ. . 2564
31 นั วาคม
พ. . 2564
31 นั วาคม
พ. . 2564
31 นั วาคม
พ. . 2564

ราคาประเมิน
ล่า สุด
บาท

รายการ
กํา ไร (ขาดทุน )
ที่ย งั ไม่เกิ ด ขึน้
บาท

4,887,070,000

35,847,465

1,801,620,000

30,590,000

744,260,000

27,484,876

1,113,490,000

15,163,543

433,570,000

34,500,000

1,447,860,000

102,272,469

959,350,000

75,766,207

11,387,220,000

321,624,560

* มูลค่ายุติ รรมประเมิน ณ วันที่ 31 นั วาคม พ. . 2564 ยกเว้นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ้อื ระหว่างปี ซึ่งแสดงด้วย
ราคาประเมิน ณ วันซือ้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของมูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามข้อสมมติ านทีส่ าํ คัญ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พ. . 2564
ล้า นบาท
เพิ่ ม ขึน้ (ลดลง)
อัตราคิดลดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5
อัตราคิดลดลดลงร้อยละ 0.5

(735)
829
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ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
จํานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน ได้แก่

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงซึง่ ก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่าสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงซึง่ ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่าสําหรับปี

พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

741,787,635
39,058,203
55,119,790

673,655,208
35,855,960
65,610,138

ยอดรวมของรายได้คา่ เช่าขัน้ ตํ่าในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

พ. . 2564
ล้า นบาท

พ. . 2563
ล้า นบาท

595
664
155
1,414

655
650
1,305

11 เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 นั วาคม ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
พ. . 2564
อัต ราดอกเบีย้
ต่อ ปี
เงิ น ต้น
ร้อ ยละ
บาท
เงิน ากประเภทออมทรัพย์
นาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เงิน ากประเภท ากประจํา
นาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ. . 2563
อัต ราดอกเบีย้
เงิ น ต้น
ต่อ ปี
บาท
ร้อ ยละ

229,643,239

0.10

290,328,334

0.125

110,001,808
339,645,047

0.10

70,007,762
360,336,096

0.20
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
12 ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อ ื่น สุท ิ
12.1 ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 17)
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ลูกหนี้การค้า สุท ิ
ลูกหนี้อ่นื
รวม

พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

9,280,698
2,181,218
(530,712)
10,931,204
396,183
11,327,387

11,195,145
2,588,934
(1,252,068)
12,532,011
407,089
12,939,100

เนื่องจากลัก ณะของลูกหนี้การค้าเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติ รรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
12.2 การด้อ ยค่า ของลูก หนี้ ก ารค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 นั วาคม พ. . 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ไม่เกิ น
3เดือ น 3 - 6 เดือ น 6 - 12 เดือ น
บาท
บาท
บาท
มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้น
ลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต

11,858,099
(530,712)

-

เกิ น กว่า
12 เดือ น
บาท

-

รวม
บาท

- 11,858,099
- (530,712)

13 ค่า ใช้จ ่า ยรอการตัด บัญ ชี
ค่าใช้จ่ายต่าง ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเป็ นค่าใช้จ่าย
โดยใช้ว ิ เี ส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยการเปลีย่ นแปลงในระหว่างปี แสดงได้ ดังนี้

ยอดต้นปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ยอดสิน้ ปี

พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

25,384,344
(12,035,607)
13,348,737

37,537,311
(12,152,967)
25,384,344

28
183

ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรัพย์ เหมราช

ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
14 เงิ น กู้ย ืม จากสถาบัน การเงิ น สุท ิ
ณ วันที่ 31 นั วาคม พ. . 2564 กองทรัสต์ มีเงินกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเท แห่งหนึ่งตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน
ทัง้ สิน้ 3,750 ล้านบาท (พ. . 2563 : 3,750 ล้านบาท)
กองทรัสต์ ได้นําหลักทรัพย์มาคํ้าประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)

สิท กิ ารเช่าทีด่ นิ และอาคารของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ เข้าลงทุน (หมายเหตุ 10)
การโอนสิท ิอ ย่ า งมีเงื่อ นไขในกรม รรม์ ป ระกัน ภัย และสลัก หลังให้ ผู้ให้กู้ เป็ นผู้ร บั ผลประโยชน์ แ ละเป็ น
ผูเ้ อาประกันภัยร่วม
การโอนสิท อิ ย่างมีเงือ่ นไขในสัญญาเช่าและบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุมากกว่า 3 ปี

นอกจากนี้ กองทรัสต์ อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื ซึง่ กําหนดให้ตอ้ งดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงือ่ นไขอื่น
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 นั วาคม มีรายละเอียดต่อไปนี้
พ. . 2564
พ. . 2563
ราคาตามบัญ ชี มูล ค่า ยุติ รรม ราคาตามบัญ ชี มูล ค่า ยุติ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ค่า รรมเนียมเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินรอตัดจ่าย
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน - สุท ิ

3,750,000,000

3,750,000,000

(19,784,560)
(29,389,953)
3,730,215,440 3,730,215,440 3,720,610,047 3,720,610,047

มูลค่ายุติ รรมของเงินกูย้ มื มีมลู ค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสําคัญ
เงินกู้ยมื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดง านะการเงินที่อตั ราร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 2.55 ต่อปี
(พ. . 2563 : ร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 2.55 ต่อปี )
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

3,750,000,000

3,750,000,000
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
พ. . 2564
บาท
ยอดต้นปี
จ่ายชําระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ค่า รรมเนียมเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ค่า รรมเนียมเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินตัดจําหน่าย
ยอดสิน้ ปี

พ. . 2563
บาท

3,720,610,047 3,293,206,577
- (1,435,000,000)
- 1,865,000,000
- (23,351,292)
9,605,393
20,754,762
3,730,215,440 3,720,610,047

15 ส่ว นของผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์
ณ วันที่ 31 นั วาคม พ. . 2564 หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดทะเบียน ออกจําหน่ ายและชําระแล้วมีจํานวน 840,134,116 หน่ วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 8.8572 บาท (พ. . 2563 : 840,134,116 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 8.8572 บาท)
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยทรัสต์มดี งั นี้
พ. . 2564
จํา นวนหน่ ว ย
จํา นวนเงิ น
บาท
ทรัส ต์

พ. . 2563
จํา นวนหน่ ว ย
จํา นวนเงิ น
ทรัส ต์
บาท

หน่วยทรัสต์ทจ่ี ดทะเบียน ออกจําหน่าย
และชําระแล้ว

840,134,116 7,024,554,629

840,134,116 7,024,554,629

ยอดต้นปี
การเพิม่ ทุน
ยอดสิน้ ปี

840,134,116 7,024,554,629

702,634,116 6,046,556,123
137,500,000
977,998,506
840,134,116 7,024,554,629
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสมระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 นั วาคม มีดงั ต่อไปนี้

ยอดต้นปี
กําไรจากการลงทุนสุท ิ
กําไรสุท จิ ากเงินลงทุน (หมายเหตุ 10)
กําไรจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติ รรมของเงินลงทุน (หมายเหตุ 10)
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน (หมายเหตุ 16)
ยอดสิน้ ปี

พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

385,253,155
565,422,023
442,763
326,716,363
(510,297,462)
767,536,842

337,582,905
467,324,851
319,826
141,430,231
(561,404,658)
385,253,155

16 การแบ่งปัน ส่ว นทุน ให้ผถู้ ือ หน่ ว ยลงทุน
รายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในระหว่างปี มดี งั ต่อไปนี้

วัน ประกา
จ่ายเงิ น ปัน ผล
18 กุมภาพัน ์ พ. . 2563
14 พ ภาคม พ. . 2563
6 สิงหาคม พ. . 2563
11 พ จิกายน พ. . 2563
25 พ จิกายน พ. . 2563
17 กุมภาพัน ์ พ. . 2564
14พ ภาคม พ. . 2564
9 สิงหาคม พ. . 2564
11 พ จิกายน พ. . 2564

ผลการดําเนิ น งานสํา หรับ งวด
1 ตุลาคม พ. . 2562 ถึง 31 นั วาคม พ. . 2562
1 มกราคม พ. . 2563 ถึง 31 มีนาคม พ. . 2563
1 เม ายน พ. . 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ. . 2563
1 กรก าคม พ. . 2563 ถึง 30 กันยายน พ. . 2563
1 ตุลาคม พ. . 2563 ถึง 15 พ จิกายน พ. . 2563
16 พ จิกายน พ. . 2563 ถึง 31 นั วาคม พ. . 2563
1 มกราคม พ. . 2564 ถึง 31 มีนาคม พ. . 2564
1 เม ายน พ. . 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ. . 2564
1 กรก าคม พ. . 2564 ถึง 30 กันยายน พ. . 2564

อัต รา
ต่อ หน่ ว ย
บาท
0.1987
0.1715
0.1715
0.1715
0.0858
0.0860
0.1738
0.1738
0.1738

2564
บาท

2563
บาท

72,251,535
146,015,309
146,015,309
146,015,309
510,297,462

139,613,400
120,501,750
120,501,750
120,501,750
60,286,008
561,404,658
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
17 ค่า ใช้จ ่า ย
ค่า รรมเนียมการจัดการ ค่า รรมเนียมในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ค่า รรมเนียมทรัสตีค่า รรมเนียม
นายทะเบียน และค่า รรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ คิดคํานวณดังต่อไปนี้
ค่า รรมเนี ย มการจัด การ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีสทิ ไิ ด้รบั ค่า รรมเนียมการจัดการจากกองทรัสต์ เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
(ไม่รวมภา ีมูลค่าเพิม่ ภา ี ุรกิจเ พาะ หรือภา ีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ขิ องกองทรัสต์
ทีค่ าํ นวณโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และรับรองโดยทรัสตี
ค่า รรมเนี ย มในการได้ม าซึ่งทรัพย์สิ น หล กั ของกองทรัส ต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะได้รบั ค่า รรมเนียมในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ซึง่ คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และไม่เกินร้อยละ 1.00
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่น
ค่า รรมเนี ย มทรัส ตี
ทรัสตีของกองทรัสต์ จะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวมภา ีมูลค่าเพิ่ม
ภา ี ุรกิจเ พาะ หรือภา ีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ขิ องกองทรัสต์ ที่คํานวณโดยผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และรับรองโดยทรัสตี
ค่า รรมเนี ย มนายทะเบีย น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวมภา ี มูลค่าเพิม่
ภา ี ุรกิจเ พาะ หรือภา ีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุท ขิ องกองทรัสต์ ที่คํานวณโดยผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และรับรองโดยทรัสตี
ค่า รรมเนี ย มผูบ้ ริหารอสังหาริ ม ทรัพย์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ไิ ด้รบั ค่าตอบแทนในการทําหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทรัสต์ โดยเรียกเก็บ
จากกองทรัส ต์ เป็ น รายปี ต ามสัญ ญาการจ้า งที่ทํ า ขึ้น ระหว่ างกองทรัส ต์ กับ ผู้บ ริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์ (ไม่ รวม
ภา มี ลู ค่าเพิม่ ภา ี ุรกิจเ พาะ หรือภา อี ่นื ใดในทํานองเดียวกัน) ทัง้ นี้อตั ราดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุท ขิ องกองทรัสต์
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
18 รายการกับ กิ จ การที่เกี่ย วข้อ งกัน
ความสัมพัน ข์ องบริ ทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ ามารถสรุปได้ ดังนี้
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ทั ใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ บริ ทั ใหญ่ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และบริ ทั ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด เป็ นบริ ทั ย่อยของบริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริ ัท ดับ บลิวเอชเอ อิน ดัสเตรีย ล บิวดิ้ง จํากัด เป็ น บริ ัท ย่อยของบริ ัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จํากัด เป็ นบริ ทั ย่อยของบริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริ ทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด เป็ นบริ ทั ย่อยของบริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ทั ย่อยของบริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
รายการทีม่ สี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั ต่อไปนี้
ก)

รายได้แ ละค่า ใช้จ ่า ย
พ. . 2564

พ. . 2563

บาท

บาท

นโยบาย
การกํา หนดราคา

5,901,636

5,901,632

ราคาตามสัญญา

-

-

ราคาตามสัญญา

12,555
10,814,119
5,384,343

2,159,464
2,089,346
2,162,605

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

401,613

526,226

ราคาตลาด

ค่า รรมเนียมการจัดการ
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจ เม้นท์ จํากัด

18,125,677

15,749,091

หมายเหตุ 17

ค่า รรมเนียมทรัสตี
บริ ทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

18,125,677

15,749,091

หมายเหตุ 17

ค่า รรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

21,778,742

19,011,256

หมายเหตุ 17

ดอกเบีย้ จ่าย
นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

50,311,911

97,976,797

ราคาตลาด

-

7,105,774

ราคาตลาด

รายได้
รายได้คา่ เช่าหลังคา
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
รายได้จากการชดเชยรายได้คา่ เช่า
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท จํากัด
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จํากัด
บริ ทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
รายได้ดอกเบีย้
นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ ่าย

ค่าใช้จ่ายเพือ่ การเพิม่ ทุน
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจ เม้นท์ จํากัด
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หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
ข)

ยอดคงเหลือ
พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

339,645,047

360,336,096

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จํากัด
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด

2,112,559
68,659
-

1,142,898
598,707
458,131
389,198

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

3,143,456
3,143,456
8,705,166

19,743,362
2,844,042
1,128,697

เงิน าก นาคาร
นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 11)

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน สุท ิ
นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

1,880,608,201 1,878,404,036

19 ค่า ใช้จ ่า ยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรัก าอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย
ค่าทีป่ รึก าและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายเพือ่ การเพิม่ ทุน
รวม

พ. . 2564
บาท

พ. . 2563
บาท

17,279,460
12,035,606
1,125,428
3,708,834
34,149,328

16,844,704
12,152,967
2,532,459
10,329,092
7,414,181
49,273,403
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ทรัส ต์เพื่อ การลงทุน ในสิ ท ิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 นั วาคม พ. . 2564
20 ข้อ มูล เกี่ย วกับ การซื้อ ขายเงิ น ลงทุน
ในระหว่างปี ส้นิ สุดวันที่ 31 นั วาคม พ. . 2564 กองทรัสต์ ได้ซ้อื ขายเงินลงทุนจํานวน 1,769,802 บาท (พ. . 2563 :
1,269,371,908 บาท) โดยคิดเป็ นอัต ราร้อ ยละ 0.02 (พ. . 2563 : ร้อ ยละ 20.99) ต่ อ มู ล ค่ า สิน ทรัพ ย์สุ ท ิถัว เ ลี่ย
ระหว่างปี
21 ข้อ มูล จํา แนกตามส่ว นงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกกําหนดให้รายงานในลัก ณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดําเนินงาน ผู้มอี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึง บุคคลที่มหี น้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการป บิ ตั งิ านของส่วนงานดําเนินงาน
กองทรัสต์ ดําเนินงานในส่วนงานทาง ุรกิจคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงดําเนินงานในประเท ไทยเท่านัน้
รายได้และค่าใช้จ่ายจากส่วนงานนี้ เป็ นตัวเลขเดียวกันกับทีแ่ สดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนัน้ จึงไม่มคี วามจําเป็ น
ในการแสดงข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
22 ภาระผูก พัน
ณ วันที่ 31 นั วาคม กองทรัสต์ มีสญ
ั ญาระยะยาวสําหรับค่า รรมเนียมการจัดการและค่า รรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยอดรวมของจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญามีดงั นี้
พ. . 2564
พ. . 2563
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ภายใน 1 ปี

20,500,000
82,000,000
410,000,000
512,500,000

20,500,000
82,000,000
430,500,000
533,000,000

23 เหตุก ารณ์ภายหล งั วัน ที่ใ นงบแสดง านะการเงิ น
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพัน ์ พ. . 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์
จํากัด ใน านะผู้จดั การกองทรัสต์ มีมติเอก ันท์ให้จ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนสําหรับผลการดําเนินงานตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม พ. . 2564 ถึงวันที่ 31 นั วาคม พ. . 2564 ในอัตราหน่ วยละ 0.1738 บาทต่อหน่ วยทรัสต์ คิดเป็ นจํานวน
เงินทัง้ สิน้ 146.02 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวในวันที่ 30 มีนาคม พ. . 2565
24 การอนุม ตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพัน ์ พ. . 2565
36
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