ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
เลขที่ 9 ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนบริ ษัท 0105558056893
เว็บไซต์ www.hemarajreit.com
โทรศัพท์ 02-717-3901
โทรสาร 02-717-3902
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์ได้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป
ในครัง้ แรก (Initial Public Offering หรื อ “IPO”) จานวน 5,693,600,000 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้
จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้ แรกคือ โครงการสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท 1) โรงงาน
ให้ เช่าแบบ Detached Building จานวน 21 ยูนิต มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 107,202 ตารางเมตร 2) โรงงานให้ เช่า
แบบ Attached Building จ านวน 59 ยูนิ ต มี พื น้ ที่ อ าคารรวมประมาณ 60,170 ตารางเมตร และ 3) คลัง สิน ค้ า
จานวน 21 ยูนิต มีพืน้ ที่อาคารรวมประมาณ 93,942 ตารางเมตร คิดเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 101 ยูนิต และมีพื น้ ที่
อาคารรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 261,314 ตารางเมตร ตังอยู
้ บ่ นที่ดินที่มีเนื ้อที่รวมประมาณ 239 ไร่ 3 งาน 10.46 ตารางวา
หลังจากกองทรัสต์ถกู ก่อตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการนาออกให้ เช่าช่วง
ทังนี
้ ้ การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและกากับดูแลโดยทรัสตี เพื่อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อ
การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ในครัง้ นี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ
ได้ รับ จัด สรรหน่ว ยทรั สต์ เพิ่ ม เติ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หน่ วยทรั ส ต์ (Rights Offering) ต่อ ผู้ถื อ หุ้น ของผู้จ าหน่ า ย
ทรัพย์สิน และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของผู้จาหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคล
เดียวกัน รวมถึงต่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Public Offering) รวมถึงกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ น าเงิ น ที่ ได้ จากการระดมทุน ไปลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง
ประกอบด้ วยสิทธิการเช่าในที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงงาน คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และสานักงานที่
ตังอยู
้ ่บนที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าว และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องซึ่งใช้ ในการ
ดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เช่า
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
2.2.1 ตลาดโรงงานสาเร็ จรู ป
โรงงานสาเร็ จรูปถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้ ามาตังฐานการผลิ
้
ต
ในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงาน เพื่อลดต้ นทุนในการดาเนินการ และลดความเสีย่ งจากความไม่
แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น โดยการก่อสร้ างโรงงานสาเร็ จรู ปมีรูปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการที่
หลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากกลุม่ ผู้เช่าโรงงานส่วนใหญ่สงู ถึงร้ อยละ 90 เป็ นผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดย
ทาเลที่ตงโรงงานส
ั้
าเร็ จรูปถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผ้ เู ช่าให้ ความสาคัญสูงสุด เนื่องจากทาเลต้ องมีความสะดวกในการ
เดินทางไปยังท่าเรื อ สนามบิน ระยะห่างจากกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ มาตรฐานของ
ทาเลที่ตงนั
ั ้ นๆ
้ มีความสาคัญสาหรับผู้เช่า ลักษณะของโรงงานสาเร็ จรูปเป็ นอาคารชันเดี
้ ยวพร้ อมชันลอยเพื
้
่อใช้ เป็ น
สานักงาน ก่อสร้ างในบริ เวณพื ้นที่ดินมีรัว้ กันเป็
้ นสัดส่วน พร้ อมด้ วยป้อมยาม พื ้นที่จอดรถ และ พื ้นที่สาหรับขนถ่าย
สินค้ า โดยโรงงานสาเร็ จรูปเป็ นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดัดแปลงให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่าได้
โรงงานสาเร็ จรู ปสามารถแบ่งได้ เป็ นสองลักษณะ คือ 1. โรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยความต้ องการของลูกค้ า หรื อ Builtto-Suit เป็ นโรงงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ผลิต อัตราการเช่าโรงงานสาเร็ จรู ปจะอยู่ในอัตรา
ร้ อยละ 100 เนื่องจากโรงงาน Built-to-Suit จะสร้ างขึน้ เมื่ อมีความต้ องการจากผู้เช่า ซึ่งระยะเวลาการจะมีระยะ
เวลานานกว่า 3 ปี แต่โดยปกติแล้ วจะมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 10 ปี และค่าเช่าค่อนข้ างสูง 2. โรงงานสาเร็ จรู ป
ทัว่ ไป (General Ready Built Factory: RBF) เป็ นโรงงานที่ม่งุ รองรับการเข้ ามาลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก-กลาง (SMEs) ได้ รับการออกแบบและพัฒนาจากข้ อกาหนดการใช้ งานทัว่ ไปสาหรับผู้ผลิต ขนาดพื ้นที่โรงงาน
เฉลี่ยประมาณ 400 ถึง 10,000 ตารางเมตร โดยระยะเวลาการเช่าของโรงงานสาเร็ จรู ปทั่วไป ส่วนใหญ่ จะอยู่ที่
ประมาณ 3 ปี
ผู้พฒ
ั นาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขาย/ให้ เช่า แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ตนเองพัฒนาขึ ้น ได้ แก่ เจ้ าของนิคมอุตสาหกรรม เช่น บริ ษัท อมตะ ซัมมิท
เรดดี ้ บิลท์ จากัด บริ ษัทสวนอุตสาหกรรมปิ่ นทอง จากัด เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นผู้ที่เริ่ มธุรกิจจากการเป็ นผู้พฒ
ั นานิคม
อุตสาหกรรมและต่อมาได้ มีการพัฒนาโรงงานสาเร็ จรู ปเพื่อขาย/ให้ เช่าสาหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
2. ผู้พฒ
ั นาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ซื ้อ/เช่า จากเจ้ าของที่ดินอุตสาหกรรม เช่น บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นต้ น
3. ผู้พฒ
ั นาโรงงานสาเร็ จรูปรายย่อย เป็ นบริ ษัทขนาดเล็กที่ทาการพัฒนาโรงงานสาเร็ จรู ปขาย/ให้ เช่า ตามบริ เวณจุด
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ เช่น บริ เวณถนนบางนา-ตราด เป็ นต้ น บริ ษัทขนาดเล็กดังกล่าวที่เป็ นที่ร้ ู จักในธุรกิ จการ
พัฒนาโรงงานสาเร็ จรูปรายย่อย ได้ แก่ บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด
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อุปทานอาคารโรงงานแบ่งตามพืน้ ที ่
อุปทานอาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ณ ปลายปี 2559 พื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปให้ เช่าบริ เวณนี ้มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,364,646 ตารางเมตร โดยในปี 2558 มี
อุปทานใหม่เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก ประมาณ 48,901 ตารางเมตร และส่วนในปี 2559 มีอปุ ทานใหม่เพิ่มขึ ้นประมาณ
6,569 ตารางเมตร และมีอุปทานโรงงานที่ได้ ถูกจาหน่ายให้ กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งนาออกจากอุปทาน
ประมาณ 8,476 ตารางเมตร

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปโดยส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณจังหวัดชลบุรี มีพื ้นที่ประมาณ 878,352 ตารางเมตร หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 64 รองลงมาคือ จังหวัด ระยอง มีพื ้นที่ประมาณ 486,294 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
อุปทานใหม่ของอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปบริ เวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนัน้ คาดว่าจะมีเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นจานวน
มากในบริ เวณจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง เนื่องจากบริ เวณนี ้ เป็ นบริ เวณพื ้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ เป็ นเขต
เศรษฐกิ จการลงทุนพิเศษ ที่เรี ยกว่า ระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดังนัน้
บริ เวณนี ้จึงมีจดุ เด่นที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการได้ รับประโยชน์ทางด้ านภาษี รวมถึงการได้ รับ
บริ การอย่างครบวงจร และการจัดการด้ านซัพพลายเชนอย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆลงมายังพื ้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟความเร็ วสูง รถไฟทางคู่ การขยายสนามบินอู่ตะเภา และการขยายมอเตอร์ เวย์
เป็ นต้ น และมีการสนับสนุนให้ บริ เวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเป็ นคลัสเตอร์ ของภาคอุตสาหกรรม จึงทาให้ พื ้นที่
บริ เวณนีม้ ีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ประกอบการหลักยังคงเป็ นกลุ่มเดิม คือ กลุ่มอมตะ ซัมมิท เรดดี ้บิวท์
กลุม่ ไทคอน และกลุม่ ทีเอฟดี เป็ นต้ น
อุปทานอาคารโรงงานในจังหวัดสระบุรี
พื ้นที่บริ เวณจังหวัดสระบุรีรวมถึงบริ เวณใกล้ เคียงซึ่งได้ แก่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นบริ เวณที่มีนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ตังอยู
้ ่เป็ นจานวนมาก อันได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึง่ การเดินทางเข้ าสูก่ รุงเทพมหานครใช้ เวลา
เพียง 1 ชั่วโมง อีกทังบริ
้ เวณนี ้ยังสะดวกเพราะเชื่อมต่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ สะดวก โดย
อุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณจังหวัดสระบุรีเป็ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง เซรามิค กระดาษ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ โลหะ และไฟฟ้ า
ณ ปลายปี 2559 พื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรู ปให้ เช่าบริ เวณจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีจานวนทังสิ
้ ้น
543,217 ตารางเมตร โดยในปี 2558 มีอปุ ทานใหม่เพิ่มขึ ้น ประมาณ 21,354 ตารางเมตร ส่วนในปี 2559 มีอปุ ทาน
ใหม่เพิ่ ม ขึน้ ประมาณ 29,522 ตารางเมตร และมี พื น้ ที่โรงงานที่ได้ ถูกขายให้ บ ริ ษั ท ต่างๆและน าออกจากอุป ทาน
ประมาณ 25,168 ตารางเมตร
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปโดยส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพื ้นที่ประมาณ 423,217 ตาราง
เมตร หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 78 ส่วนจังหวัดสระบุรี มีพื ้นที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นอัตราส่วน
ร้ อยละ 22

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับอุปทานใหม่ในพื ้นที่ คาดว่าอุปทานใหม่ของอาคารโรงงานสาเร็ จรูปบริ เวณจังหวัดสระบุรีนนั ้ แทบจะไม่มี
อุปทานใหม่เพิ่มขึ ้นในปี 2560 หรื อหากมีคงมีจานวนน้ อยมาก เนือ่ งจากอุปทานที่ยงั คงเหลืออยูเ่ ป็ นจานวนมาก
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ประกอบกับอุตสาหกรรมต่างๆ นิยมเช่าโรงงานสาเร็ จรูปในบริเวณตะวันออกของกรุงเทพมหานครมากขึ ้นเนื่องจาก
เหตุการณ์อทุ กภัยในปี 2554
อุปสงค์อาคารโรงงานแบ่งตามพืน้ ที ่
อุปสงค์อาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ณ ปลายปี 2559 มี พื น้ ที่อ าคารโรงงานสาเร็ จรู ปถูกเช่าไปทัง้ สิ ้น 1,128,914 ตารางเมตร จากพืน้ ที่อาคารโรงงาน
สาเร็ จรูปทังสิ
้ ้น 1,364,646 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าที่ร้อยละ 82.7 ซึง่ อัตราการเช่าพื ้นที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึ่ง
อยูท่ ี่ร้อยละ 79.4 โดยอาคารโรงงานสาเร็ จรูปที่ถกู เช่าเพิ่มขึ ้นในปี 2559 มีจานวนสูงถึง 43,517 ตารางเมตร

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดที่มีอุปสงค์อาคารโรงงานสาเร็ จรู ปมากที่สดุ อยู่ ที่ประมาณ 762,186 ตารางเมตร จากพื ้นที่
ทังหมด
้
878,352 ตารางเมตร และ อุปสงค์ที่ระยองอยู่ที่ประมาณ 366,728 ตารางเมตร จากพื ้นที่ทงหมด
ั้
486,294
ตารางเมตร ในส่วนของอัตราการเช่าพื ้นที่อาคารโรงงานบริ เวณชลบุรี อยูใ่ นอัตราส่วนร้ อยละ 86.7 และ ระยอง อยู่ใน
อัตราส่วนร้ อยละ 75.4
อุปสงค์อาคารโรงงานในจังหวัดสระบุรี
สาหรับพื ้นที่ในจังหวัดสระบุรีและบริ เวณใกล้ เคียงซึ่งได้ แก่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ณ ปลายปี 2559 มีพื ้นที่อาคาร
โรงงานสาเร็ จรูปถูกเช่าไปทังสิ
้ ้น 328,170 ตารางเมตร จากพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปทังสิ
้ ้น 543,217 ตารางเมตร คิด
เป็ นอัต ราการเช่าที่ร้อยละ 60.4 ซึ่งอัตราการเช่าพืน้ ที่เพิ่ มขึน้ จากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 55.5 โดยอาคารโรงงาน
สาเร็ จรูปที่ถกู เช่าเพิ่มขึ ้นในปี 2559 มีจานวน 29,208 ตารางเมตร
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยอุปสงค์ในจังหวัดสระบุรีอยูท่ ปี่ ระมาณ 68,202 ตารางเมตร จากพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
120,000 ตารางเมตร ใน
ส่วนของอัตราการเช่าพื ้นที่อาคารโรงงาน อยูใ่ นอัตราส่วนร้ อยละ 56.8
อัตราค่าเช่าอาคารโรงงานแบ่งตามพื ้นที่
อัตราค่าเช่าอาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปบริ เวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ณ ปลายปี 2559 มีอตั ราค่า
เช่าอยูท่ ี่ 217 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาค่าเช่าได้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี
2559 ค่าเช่าได้ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2558 ซึง่ อยูท่ ี่ 229 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อัตราค่าเช่าพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปที่สงู ที่สดุ คือ บริ เวณจังหวัดระยอง อยูท่ ี่ 225 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ
จังหวัดชลบุรีอยู่ที่ 209 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปทังในบริ
้
เวณจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยองได้ มีการปรับลดลงค่อนข้ างมาก
ณ ปลายปี 2559 อัตราค่าเช่าพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรูปเริ่ มต้ นในทุกสถานที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
และอัตราค่าเช่าสูงสุดอยูท่ ี่ 230 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทังในบริ
้
เวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
อัตราค่าเช่าอาคารคลังสินค้ าในจังหวัดสระบุรี
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของพื ้นที่อาคารโรงงานสาเร็ จรู ปบริ เวณจังหวัดสระบุรี ณ ปลายปี 2559 มีอตั ราค่าเช่าอยูท่ ี่ 200 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยในปี 2559 ค่าเช่าได้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึง่ อยูท่ ี่ 185 บาทต่อตารางเมตรต่อ
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เดือน
แนวโน้ มตลาดอาคารโรงงาน
แนวโน้ มตลาดอาคารโรงงานสาเร็ จรูปในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ตลาดอาคารโรงงานสาเร็ จรูปในบริ เวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนัน้ มีแนวโน้ มที่ดี เนื่องจากบริ เวณจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง เป็ น 2 จังหวัด จาก 3 จังหวัด ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ที่เรี ยกว่า
ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากปั จจุบัน จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยองเป็ นฐานการผลิต อุต สาหกรรมหลักของประเทศ และมี ศักยภาพสูงในการส่งเสริ ม ให้ เป็ นฐานการผลิต 10
อุตสาหกรรมเป้ าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิ จเพื่ ออนาคต (New Engine of Growth) บริ เวณจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยองเป็ นบริ เวณที่มีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตังอยู
้ ่เป็ นจานวนมาก อันได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด และ อื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนีจ้ ังหวัดชลบุรียังเป็ นที่ตงั ้ ของท่าเรื อนา้ ลึกแหลมฉบัง ซึ่งเป็ นท่าเรื อนา้ ลึกหลักในการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศ ส่วนบริ เวณจังหวัดระยองยังเป็ นที่ตงของท่
ั้
าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี ้ จั งหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยองยังเป็ นศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจรและคลัสเตอร์ ยานยนต์ ที่ใหญ่ ที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก โดยมีบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ดังนันตลาดอาคารโรงงานส
้
าเร็ จรู ปบริ เวณนี ้มีแนวโน้ มในการปรับตัวขึ ้นอีกในอนาคต การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของภาครัฐในบริ เวณนี ้ เช่น การก่อสร้ างรถไฟเความเร็ วสูง รถไฟทางคู่ การขยายสนามบินอูต่ ะเภา และการขยาย
มอเตอร์ เวย์ เป็ นต้ น ซึ่งในปั จจุบนั พื ้นที่ในบริ เวณนี ้ก็มีการพัฒนาให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกและเอื ้อต่อการมาลงทุน
มากขึ ้น แนวโน้ มตลาดอาคารโรงงานสาเร็ จรูปในจังหวัดสระบุรี
ตลาดอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปในบริ เวณจังหวัดสระบุรีนนั ้ มีแนวโน้ มที่ดี เนื่องจากอัตราการเช่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2555 จานวนพื ้นที่ถกู เช่าใหม่ต่อปี ณ ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ค่อนข้ างมาก และ ณ
ปลายปี 2559 มีพืน้ ที่ว่างในบริ เวณจังหวัดสระบุรีรวมถึงจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเหลือประมาณ 215,047 ตาราง
เมตร ในส่วนระดับอัตราค่าเช่ามีการปรับตัวขึ ้นจากปี 2558 คาดว่าตลาดอาคารโรงงานสาเร็ จรูปบริ เวณนี ้น่าจะปรับ ตัว
ขึ ้นต่อไป เนื่องจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของเอกชนและรัฐบาลยังมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาด
ว่าจะทาให้ ตลาดอาคารโรงงานในพื ้นที่บริ เวณนี ้มีการเติบโตขึ ้นอีกในอนาคต นอกจากนี ้ยังมีการส่งเสริ มการลงทุนจาก
BOI โดยให้ สทิ ธิประโยชน์ทางด้ านภาษี อากร และสิทธิ ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับภาษี อากรให้ กบั โครงการที่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต ซึง่ จะทาให้ ภาคอุตสาหกรรม
มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น
2.2.2 ตลาดคลังสิ นค้า
ตลาดคลังสินค้ าในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ตลาดคลังสินค้ าเดิมทีเป็ น
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ธุรกิจภายในครอบครัว โดยมีการพัฒ นาคลังสินค้ าที่มีเพดานสูงไม่เกิ น 7 เมตร และอยู่ชนั ้ พืน้ ดิน แต่หากพิจารณา
กระบวนการขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุก เมื่อสินค้ าจะนาเข้ าเก็บในคลังสินค้ า หากคลังสินค้ าอยู่ระดับพื ้นดิน จะต้ องใช้
เวลาและแรงงานเพื่อขนสินค้ าลงเก็บในคลังสินค้ า ต่อมาจึงมีการพัฒนาพื ้นราบของคลังสินค้ าให้ มีความสูงเพิ่มขึ ้นเพื่อ
ความสะดวกในการนาสินค้ ามาเก็บ โดยมีการยกพื ้นคลังสินค้ าให้ สงู ขึ ้น 1.3 เมตร เพื่อให้ เท่ากับความสูงของรถบรรทุก
นอกจากนี ้ระยะจากพื ้นถึงเพดาน มีความสูงอยูร่ ะหว่าง 9 ถึง 12 เมตร เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้ าเป็ นจานวน
มาก อีกทังมี
้ ระบบการระบายอากาศที่ดี
ผู้พัฒนาคลังสินค้ าให้ เช่ า
ประกอบด้ วย กลุม่ หลัก 2 กลุม่ ดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นาคลังสินค้ ารายใหญ่ หมายถึง บริ ษัทที่ดาเนินการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้ าในบริ เ วณที่ตา่ งๆหลากหลายทาเล
ทังประเภทคลั
้
งสินค้ าสาเร็ จรูป และสร้ างตามความต้ องการของผู้เช่าหรื อ Built-to-suit โดยส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทดังกล่าวได้ แก่
•

•

บริ ษัท ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) ผู้พัฒ นา คลังสินค้ า -ศูนย์ กระจายสิ นค้ า และโรงงาน
ระดับพรี เมียม โดยสร้ างและออกแบบให้ มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะ
(Built-to-suit) ในหลากหลายทาเล เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดกรุ งเทพฯ และจังหวัด
ระยอง ณ เดือนธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ มีการจัดตังกองทุ
้
นรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (WHAPF) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า ในเดื อ นธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ได้ มี ก ารก่ อ ตั ง้ กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (WHART) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ใน
ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง อุปกรณ์และงานระบบของทรัพย์สิน และสิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และได้ มีการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ในปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ โดย ณ ปั จจุบนั กองทรัสต์ (WHART) ประกอบด้ วย
คลังสินค้ า 8 โครงการในทาเลบริ เวณลาดกระบัง บริ เวณถนนบางนา-ตราด บริ เวณถนนเลียบคลองชลหาร
พิจิตร บริ เวณอาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และบริ เวณจังหวัดสระบุรี
บริ ษัท ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ ค จากัด ได้ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปให้ เช่า
ต่อมา บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชั่น จากัด (มหาชน) ได้ ร่วมสนับสนุนการจัดตังกองทุ
้
นรวมสิทธิ
การเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ขึน้ ในเดื อ นเมษายน 2548 ชื่ อ กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ไทคอน หรื อ ที ฟั น ด์
(TFUND) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานสาเร็ จรูปที่เป็ น Freehold และ
บริ ษัทไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ ค จากัด ได้ ร่วม
จั ด ตั ง้ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที พ าร์ ค โลจิ ส ติ ค ส์ (TLOGIS) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปที่เป็ นFreehold และยังจัด ตัง้ กองทุนรวมสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท (TGROWTH) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนโรงงานสาเร็ จรูปและ
คลังสินค้ าสาเร็ จรูป ที่ถือกรรมสิทธิ์ในลักษณะสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) ต่อมาในปี 2557 บริ ษัทได้
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มีการก่อตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (TREIT) และ
ได้ มีการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ในปี 2558
2. ผู้พฒ
ั นาคลังสินค้ ารายย่อย หมายถึง บริ ษัทที่ดาเนินการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้ าขนาดกลางและเล็กโดยเน้ นพัฒนา
ในบริ เวณทาเลที่มีความเชี่ยวชาญหรื อเฉพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นประเภทคลังสินค้ าสาเร็ จรู ป บริ ษัท
ดังกล่าวได้ แก่
•

•

Thriven Group หมายถึง บริ ษัท Thriven Development จากัด เริ่ มพัฒนาโครงการโรงงานและคลังสินค้ าให้
เช่าตังแต่
้ ปี 2539 โดยเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการโรงงานและคลังสิน ค้ าให้ เช่าในบริ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ด และเป็ น
โครงการสร้ างเสร็ จพร้ อมเช่าเป็ นส่วนใหญ่
โชติธนวัฒน์ หมายถึง บริ ษัท โชติธนวัฒน์ จากัด (Chodthanawat Co., Ltd.) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในเครื อ K. Group พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทคลังสินค้ าให้ เช่า โกดัง โรงงาน โรงงานสาเร็ จรูปครบวงจร
ในหลายพื ้นที่ เช่น บางนา-ตราด พระราม 2 ลาดกระบัง (ฉลองกรุง) และในจังหวัดระยอง

อุปทานอาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
บริ เวณจัง หวัด ชลบุรี และ ระยอง เป็ นบริ เวณที่ มี นิ ค มอุต สาหกรรมต่ า งๆตัง้ อยู่เป็ นจ านวนมาก อัน ได้ แ ก่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด และ อื่นๆอีกมากมาย
ดังนันตลาดคลั
้
งสินค้ าในบริ เวณนี ้จึงเป็ นที่ต้องการเป็ นอย่างมากในการกักเก็บสินค้ า ที่เป็ นส่วนประกอบของการผลิต
บริ เวณนี ้จึงเป็ นบริ เวณที่กักเก็บสินค้ าเพื่ออุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ยังเป็ นที่นิยมสาหรับกักเก็บสินค้ าที่
พร้ อมเพื่อจะนาส่งออก ทางเรื อ เนื่องจากท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบังตังอยู
้ ่ในบริ เวณจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นท่าเรื อแห่งใหญ่
และเป็ นท่าเทียบเรื อเพื่อขนส่งสินค้ าออกนอกประเทศ
ณ ปลายปี 2559 พื ้นที่คลังสินค้ าให้ เช่าบริ เวณนี ้มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,165,872 ตารางเมตร โดยในปี 2556 ได้ มีอุปทาน
ใหม่คลังสินค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก โดยมีอปุ ทานใหม่สงู ถึง 399,022 ตารางเมตร ส่วนปี ถัดมา คือ ปี 2557 อุปทาน
ใหม่มีเพียง 37,042 ตารางเมตร และในปี 2559 พบว่าอุปทานใหม่มีประมาณ 104,205 ตารางเมตร
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

โดยพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าโดยส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณจังหวัดชลบุรีถึงร้ อยละ 82 รองลงมาคือ จังหวัด ระยอง ร้ อยละ 18

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
อุปทานใหม่ของคลังสินค้ าในบริ เวณนี ้คาดว่าจะมีเพิ่มขึ ้นอีก ไม่ต่ากว่า 200,000 ตารางเมตร จากผู้ประกอบการกลุม่ ที
พาร์ ค ดับบลิว เอช เอ และ ทีเอฟดี เนื่องจากบริ เวณจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง เป็ นจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ทาให้ ผ้ ูพัฒ นาโครงการสนใจพัฒ นาโครงการบริ เวณนี ้ เนื่องจากเชื่ อว่าบริ เวณนีจ้ ะมีความ
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ต้ องการพื ้นที่คลังสินค้ าเพิ่มขึ ้น
อุปสงค์อาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ณ ปลายปี 2559 มีพื น้ ที่อาคารคลังสินค้ าถูกเช่าไปทัง้ สิ ้น 808,767 ตารางเมตร จากพืน้ ที่อาคารคลั งสินค้ าทัง้ สิ ้น
1,165,872 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าที่ร้อยละ 69.4 ซึ่งอัตราการเช่าพืน้ ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
62.2 โดยพื ้นที่คลังสินค้ าที่ถกู เช่าเพิ่มขึ ้นในปี 2559 มีจานวนสูงถึง 147,824 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ยพื ้นที่เช่าอาคาร
คลังสินค้ าบริ เวณนี ้ ต่อปี (annual take-up) อยูท่ ี่ปีละประมาณ 100,000 ตารางเมตร

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
อัตราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในจังหวัดชลยุรีและระยองนัน้ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นมากในปี 2559 โดยเพิ่มขึ ้นถึง 147,824
ตารางเมตร โดยจังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดที่มีอปุ สงค์คลังสินค้ ามากที่สดุ อยู่ที่ประมาณ 684,841 ตารางเมตร ส่วนอุป
สงค์ที่ระยองอยู่ที่ประมาณ 123,926 ตารางเมตร ในส่วนของอัตราการเช่าพื ้นที่ที่สงู สุด คือ จังหวัดชลบุรี อยู่ในอัตรา
ร้ อยละ 71.73 และ ระยองอยูใ่ นอัตราส่วนร้ อยละ 58.69
อัตราค่าเช่าอาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
อัตราค่าเช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าบริ เวณพื ้นที่ศึกษา ณ ปลายปี 2559 มีอตั ราอยู่ที่ 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
โดยค่าเช่าได้ ปรับตัวลดลงจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ต่อ เดือน และ ปรับตัวลดลงในปี
2557 และ 2558 มาเป็ น 164 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ 159 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลาดับ
อัตราค่าเช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าที่สงู ที่สดุ คือ บริ เวณระยอง อยู่ที่ 153 บาทต่อ ตารางเมตรต่อเดือน รองลงมาคือ
ชลบุรี อยู่ที่ 147 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราค่าเช่าคลังสินค้ าบริ เวณชลบุรีค่อนข้ างทรงตัว หากแต่อตั ราค่าเช่า
บริ เวณระยองมีการปรับตัวลดลงค่อนข้ างมาก จากราคา 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี 2555 มาเป็ น 153 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2559
ณ ปลายปี 2559 อัตราค่าเช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าเริ่ มต้ นในทุกสถานที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ 120 บาทต่อ ตารางเมตร แต่อตั ราค่า
เช่าเสนอสูงสุด คือบริ เวณชลบุรี อยู่ที่ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ ระยองอยู่ที่ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน

แนวโน้มตลาดอาคารคลังสิ นค้าในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
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อุปทานคลังสินค้ าบริ เวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง อยูใ่ นช่วงการฟื น้ ตัว เนื่องจากจานวนพื ้นที่ถกู เช่าใหม่ตอ่ ปี ณ
ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาเป็ น 316,921 ตารางเมตร โดยตลาดเริ่ มฟื น้ ตัวจากปี 2557 ที่มีพื ้นที่ถกู เช่าใหม่เพียง 58,669
ตารางเมตร และเพิ่มขึ ้นอีกในปี 2558 มาเป็ น 66,170 ตารางเมตร ณ ปลายปี 2559 มีพื ้นที่วา่ งเหลือประมาณ 94,508
ตารางเมตร คาดว่าตลาดคลังสินค้ าบริ เวณนี ้น่าจะปรับตัวขึ ้นอีกในอนาคต เนื่องจากบริ เวณนี ้เป็ นบริ เวณที่มีโรงงาน
และ นิคมอุตสาหกรรมอยู่เป็ นจานวนมาก และอุตสาหกรรมการผลิตบริ เวณนี ้ เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ โรงงานประเภทดังกล่าวมักมีชิ ้นส่วนประกอบซึง่ มาจากโรงงานอื่นๆ ดังนัน้ ความต้ องการพื ้นที่
คลังสินค้ าสาหรับพวกชิน้ ส่วนประกอบสาหรับการผลิตดังกล่าวย่อมมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีคลัง สินค้ าใกล้ อยู่กับ
บริ เวณที่เป็ นแหล่งผลิต นอกจากนี ้บริ เวณนี ้ยังตังอยู
้ ่ใกล้ ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง ซึ่งเป็ นท่าเรื อส่งสินค้ าออก มิใช่เพียง
สินค้ าที่ผลิตในประเทศไทย แต่หากยังเป็ นสินค้ าที่ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้ านของไทย อันได้ แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และ
มาเลเซีย อย่างไรก็ดี ภาวะการแข่งขันของคลังสินค้ าบริ เวณนี ้ค่อนข้ างสูง เนื่องจากจานวนพื ้นที่วา่ งที่เหลือให้ เช่า อีกทัง้
อุปทานใหม่ที่จะเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ ระดับราคาค่าเช่าอาจปรับตัวลดลง เพราะภาวการณ์แข่งขันค่อนข้ างสูง
2.3

ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รายละเอียด
ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุนอยู่ปัจจุบัน
โครงการ
1) โครงการนิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด (HESIE)
2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (ESIE)
3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE)
4) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 1 (HLP1
5) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 2 (HLP2)
6) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 4 (HLP4)
ประเภทการลงทุน สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการ
ต่อสัญญาอีก 30 ปี
วันที่เข้ าลงทุน
23 พฤศจิกายน 2559
เนื ้อที่ดิน
239 ไร่ 3 งาน 10.46 ตารางวา
พื ้นที่เช่า
1) โรงงานให้ เช่าแบบ Detached Building 107,202 ตารางเมตร
2) โรงงานให้ เช่าแบบ Attached Building 60,170 ตารางเมตร
3) คลังสินค้ า 93,942 ตารางเมตร
จานวนยูนิต
1) โรงงานให้ เช่าแบบ Detached Building จานวน 21 ยูนิต
2) โรงงานให้ เช่าแบบ Attached Building จานวน 59 ยูนิต
3) คลังสินค้ า จานวน 21 ยูนิต
มูลค่าเข้ าลงทุน
7,974,991,417 บาท
มูลค่าประเมิน
7,123,000,000 บาท
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3. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ 10 อันดับแรก ล่ าสุด
3.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ชื่อ
1. นายสมยศ อนันตประยูร
2. นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
3. นายพรเทพ รัตนตรัยภพ

ตาแหน่ งในบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

3.2 รายชื่อคณะผู้บริ หารของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ชื่อ
นางสาวกาญจนา เอื ้อโอบอ้ อม

•

•

นางสาวจารุชา สติมานนท์

•

นายณัฐพร กองสัมฤทธิ์

•

นางสาวนทีกานต์ วงศ์พิภพ
มงคล

•

ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท สาขา Built Environment
(Sustainable Development), University
of New South Wales, Australia
ประกาศนียบัตร REIC - City Planning &
Real Estate Laws and Regulations
ปริ ญญาโท คณะบัญชี สาขาการบัญชีบริ หารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ ด
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
กรรมการผู้จดั การ

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายฝ่ ายกากับ
ตรวจสอบ บริ หาร และจัดการ
ความเสีย่ ง

3.3 ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อ
บริ ษัท เหมราชพัฒนาทีด่ ิน จากัด (มหาชน)
นายสมยศ อนันตประยูร
นางสาวจรี พร จารุกรสกุล
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)
3,499,998
1
1
3,500,000
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สัดส่ วน (ร้ อยละ)
99.9998
0.0001
0.0001
100.00

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1 ประวัตกิ ารเพิม่ ทุนในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
4.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

2559 /1
44,383,818
0.0780
-

2560
(532,419,962) /2
-0.9351
0.2647
0.3765
0.6412

กาไรสุทธิ (บาท)
กาไรสุทธิตอ่ หน่วย (บาท)
รวมการปั นส่วนแบ่งกาไร (บาทต่อหน่วย)
รวมการแบ่งส่วนทุน (บาทต่อหน่วย)
รวมการปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุน (บาทต่ อ
หน่ วย)
หมายเหตุ:
/1
กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
/2
กองทรัสต์มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 318,805,473 บาท กาไรจากการขายเงินลงทุนจานวน 64,809
บาท และรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจานวน 851,290,244 บาท
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตังแต่
้ วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) และงบ
การเงินฉบับสอบทานสาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
งบดุล
(หน่วย :บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ ปลายงวด (หน่วย)
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31 ธ.ค. 2559
(ตรวจสอบ)

30 มิ.ย. 2560
(สอบทาน)

7,974,991,417
193,036,872
18,832,657
1,463,097
3,663,881
9,244,838
136,372
16,537
8,201,385,671

7,258,987,070
96,653,160
31,284,474
1,121,748
3,292,361
1,914,312
194,324
118,240
7,393,565,689

149,660,670
2,286,224,232
17,040,873
10,476,078
2,463,401,853
5,737,983,818

8,804,056
135,971,822
2,289,792,711
10,247,109
1,077,025
2,445,892,723
4,947,672,966

5,693,600,000
44,383,818
5,737,983,818
10.0779
569,360,000

5,693,600,000
(745,927,034)
4,947,672,966
8.6898
569,360,000

งบกาไรขาดทุน
(หน่วย :บาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ คา่ เช่าหลังคา
รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน
จ่ายประโยชน์ตอบแทน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์ สุทธิในระหว่ างงวด
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ปี 2559
(21 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2559)
(ตรวจสอบ)

ม.ค. – มิ.ย. 2560
(สอบทาน)

52,774,213
456,399
8,793,136
302,011
62,325,759

234,421,115
2,435,729
51,052,235
485,664
288,394,743

1,455,440
1,455,440
268,944
1,234,127
3,028,090
7,442,041
54,883,718

6,317,896
6,317,896
1,041,248
4,917,167
8,394,094
26,988,301
261,406,442

10,499,900
44,383,818

49,003,355
212,403,087

44,383,818
44,383,818

(852,004,347)
(852,004,347)
(639,601,260)
(639,601,260)

งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ ้นสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดาเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิที่ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
การซื ้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น
ซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ าลดลง(เพิม่ ขึ ้น)
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืนเพิม่ ขึ ้น
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ ้น
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ าเพิม่ ขึ ้น
เงินมัดจารับจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายลดลง(เพิ่มขึ ้น)
หนี ้สินอื่นลดลง(เพิ่มขึ ้น)
ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ มาในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อดาเนินการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน
จ่ายประโยชน์ตอบแทน
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไป)ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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ปี 2559
(21 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2559)
(ตรวจสอบ)

ม.ค. – มิ.ย. 2560
(สอบทาน)

44,383,818

(639,601,260)

(7,974,991,417)
(18,832,657)
(1,463,097)
(9,244,838)
(136,372)
(16,537)
149,660,670
17,040,873

(12,451,817)
(136,000,000)
341,349
7,330,526
(57,952)
(101,703)
8,804,056
(13,688,848)
(6,793,764)

10,476,078
84,156
10,499,900
(7,772,539,423)

(9,399,053)
371,520
852,004,347
852,004,347
49,003,355

5,693,600,000
2,325,000,000
(3,748,037)
(38,775,768)
(10,499,900)
7,965,576,295

(45,434,876)
(150,709,592)
(196,144,468)

งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

ปี 2559
(21 พ.ย. 2559 - ม.ค. – มิ.ย. 2560
31 ธ.ค. 2559)
(สอบทาน)
(ตรวจสอบ)
193,036,872
(96,383,712)
193,036,872
193,036,872
96,653,160

ปี 2559
ม.ค. – มิ.ย.
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
(21 พ.ย. 2559 2560
31 ธ.ค. 2559)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (บาท)
5,737,983,818 4,947,672,966
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
0.13
0.48
อัตราส่วนรายได้ จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
1.09
5.09
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างงวด
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)*
138.99
0.02
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (บาท)
5,737,983,818 5,662,515,481
*มูลค่าการซื ้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคารและคานวณโดยใช้ วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักตามระยะเวลาที่มี
อยูใ่ นระหว่างงวด
ผลการดาเนินงานปี 2559
กองทรัสต์จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 จะเป็ นข้ อมูลตัง้ แต่วนั ที่จัดตังกองทรั
้
สต์
จนถึ ง วัน สิ น้ งวด ( 21 พฤศจิ ก ายน 2559 - 31 ธั น วาคม 2559) โดยปี 2559 กองทรั ส ต์ มี ร ายได้ รวม 62.33 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าและบริ การ 52.77 ล้ านบาท รายได้ คา่ เช่าหลังคา 0.46 ล้ านบาท รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า
8.79 ล้ านบาท และรายได้ ดอกเบี ้ย 0.30 ล้ านบาทจากเงินฝากจากเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2559 มีจานวน 7.44 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายหลักได้ แก่ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ 1.46 ล้ าน
บาท ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ 1.46 ล้ านบาท และมีค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 1.23 ล้ านบาท ซึ่ง
จ่ายให้ แก่เหมราช ซึง่ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงิน (กาไรจากการดาเนินงาน) ของกองทรัสต์ในปี 2559 มีจานวน 54.88
ล้ านบาท และรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 44.38 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนของกาไรสุทธิ ต่อจานวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิระหว่างงวดร้ อยละ 0.01
ผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2560
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สาหรับงวด 6 เดือน ของปี 2560 กองทรัสต์มีรายได้ รวมจานวน 288.39 ล้ านบาท โดยรายได้ ของกองทรัสต์ประกอบด้ วย
รายได้ ค่าเช่าและบริ การ 234.42 ล้ านบาท รายได้ ค่าเช่าหลังคา 2.44 ล้ านบาท รายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่า 51.05
ล้ านบาท และรายได้ ดอกเบี ้ย 0.49 ล้ านบาทจากเงินฝากจากเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่า ยของกองทรั สต์ สาหรั บ งวด 6 เดื อ น ของปี 2560 มี จานวน 26.99 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่า ใช้ จ่ ายหลัก ได้ แ ก่
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ 6.32 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ 6.32 ล้ านบาท และมีคา่ ธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จานวน 4.92 ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงิน (กาไรจากการดาเนินงาน) ของกองทรัสต์สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2560 มีจานวน 261.41 ล้ านบาท และรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 212.40 ล้ านบาท หากรวมรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จากเงินววัดมูลค่าเงินลงทุนจานวน 852 ล้ านบาท กองทรัสต์จะมีการลดลงในสินทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนินงานสาหรับงวด
จานวน 639.60 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนของกาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ จานวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิระหว่างงวดร้ อย
ละ (11.30)
ทังนี
้ ้ รายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (Unrealized loss) เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนตามรอบ
ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอสังหาริ มทรัพย์อิสระ โดยการสอบทานการประเมินมูลค่าในครัง้
นี ้ได้ มลู ค่าที่สงู ขึ ้นกว่าราคาประเมินมูลค่า อสังหาริ มทรัพย์ก่อนวันเข้ าลงทุน แต่ยงั มีสว่ นต่างจากราคาที่กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุน
อยู่ จึงทาให้ กองทรัสต์ต้องมีการบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นรายการขาดทุนทางบัญชี
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจานวน 8,201.39 ล้ านบาท โดยหลักเป็ นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าตาม
มูลค่ายุติธรรม จานวน 7,974.99 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.24 ของสินทรัพ ย์ รวม โดยสินทรัพ ย์ หลัก คือ เงิ นลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ทงหมด
ั้
6 โครงการ และกองทรัสต์มีหนี ้สินรวมจานวน 2,463.40 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินจานวน 2,286.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 92.81 ของหนี ้สินรวม และเงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ จานวน 149.66
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.08 ของหนี ้สินรวม โดยเงินกู้ยืมระยะยาวเป็ นการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิช จากัด (มหาชน)
เพื่อใช้ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจานวน 7,393.57 ล้ านบาท และมีมลู ค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวมจานวน 7,258.99 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.18 ของสินทรัพย์รวม การลดลงของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากรายการขาดทุนสุทธิ ที่ยงั ไม่เกิ ดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตามรอบระยะเวลาการสอบทานประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยการขาดทุนที่เกิดขึ ้นเกิดจากการเปรี ยบเทียบ
มูลค่าระหว่างราคาซื ้อทรัพย์เมื่อตอนตังกอง
้ กับราคาสอบทานประเมินมูลค่าดังกล่าว ทาให้ กองทรัสต์เกิดการขาดทุนสุทธิที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สภาพคล่อง
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สาหรับปี 2559 (21 พฤศจิกายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559) กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน
7,772.54 ล้ านบาท จากการซื ้อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน 7,974.99 ล้ านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรม
จัดหาเงินสาหรับปี 2559 มีจานวน 7,965.58 ล้ านบาท ประกอบด้ วย เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จานวน 5,693.60
ล้ านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,325.00 ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายเพื่อดาเนินการขายหน่วยทรัสต์
3.75 ล้ านบาท เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม และดอกเบี ้ยจ่ายจานวน 38.78 ล้ านบาท และ 10.50 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทรัสต์ มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมดาเนินงาน 99.76 ล้ านบาท และมี
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 196.14 ล้ านบาท ได้ แก่การจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม 45.43 ล้ านบาท และการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทน 150.71 ล้ านบาท ทาให้ ณ สิ ้นงวดกองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96.65 ล้ านบาท
ลดลง 96.38 ล้ านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด 193.04 ล้ านบาท
ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
หนึง่ ในผู้เช่ารายใหญ่ปัจจุบนั ของกองทรัสต์ ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ แจ้ งความประสงค์ที่จะไม่ตอ่ อายุ
สัญญาเช่าที่ครบกาหนดอายุสิ ้นเดือนกันยายน 2560 และสัญญาอีกบางส่วนที่จะครบกาหนดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดยรวมคิดเป็ นพื ้นที่ประมาณร้ อยละ 12.52 ของพื ้นที่เช่าทังหมดของกองทรั
้
สต์ เนื่องจากผู้เช่ามีแผนขยายกาลังการผลิต โดย
ซื ้อที่ดินของบริ ษัทในกลุ่มเจ้ าของทรัพย์สินเพื่อสร้ างโรงงานขนาดใหญ่ รองรับแผนการใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตเพื่อ
ส่งออกในภูมิภาคอาเซียน ทาให้ พืน้ ที่ที่เช่าจากกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อกาลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ การย้ าย
ออกของผู้เช่ าดังกล่าวจะท าให้ กองทรัสต์ มีพื น้ ที่ว่างเพิ่ม ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ และส่งผลให้ กองทรั สต์ มีรายได้ ลดลง และ
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งที่จะไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนพื ้นที่ที่วา่ งลงทังหมดได้
้
ในระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจากเป็ น
เพื ้นที่ที่ค่อนข้ างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเช่าของกองทรัสต์และอาจทาให้ กองทรัสต์มีค่าใช้ จ่ายในการว่างจ้ าง
นายหน้ าหรื อตัวแทนในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ นอกจากนี ้ การมีพื ้นที่วา่ งจานวนมากอาจมีผลกระทบทาให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีความจาเป็ นต้ องลดอัตราค่าเช่าเพื่อดึงดูดให้ มีผ้ เู ช่ารายใหม่สนใจเข้ ามาเช่าพื ้นที่ของกองทรัสต์
เพื่อชดเชยในส่วนของผู้เช่ารายเดิมที่ออกไป ซึง่ จะส่งผลทาให้ รายได้ โดยรวมของกองทรัสต์ลดลง โดย ในระหว่างที่กองทรัสต์ยงั
ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนในพื น้ ที่นีไ้ ด้ จะส่งผลให้ รายได้ ค่าเช่าของกองทรั สต์ ลดลงประมาณร้ อยละ 14.57
(คานวณจากสัดส่วนรายได้ ของผู้เช่ารายดังกล่าว ณ เดือนมิถนุ ายน ซึง่ จะเป็ นสัดส่วนของรายได้ ที่หายไป หากครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายทังกล่
้ าว) อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ยงั คงได้ รับรายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้
สัญญาตกลงกระทาการจากเจ้ าของทรัพย์สินมาทดแทนจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทาให้ ผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ จากการที่ผ้ เู ช่ารายนี ้ขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ มีโอกาสที่จะมีผ้ ผู ลิตรายย่อยในห่วงโซ่อุปทาน
เดียวกันเข้ ามาลงทุนประกอบธุรกิจในบริ เวณใกล้ เคียงได้ ซึ่งผู้ผลิตรายย่อยเหล่านี ้เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่จะเช่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ได้
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