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ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ส่วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุ ปข้ อมูลสำคัญนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์หรื อหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี ้ชวนฉบับ
เต็ม ซึง่ สำมำรถขอได้ จำกผู้จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ และผู้ก่อตังทรั
้ สต์ /ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์/ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
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ผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ และผู้จดั กำรกองทรัสต์ : บริ ษัท เหมรำช รีท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
ทรัสตี : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด
1.

สำระสำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ทรัสตี (Trustee)
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

1.1
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HREIT
บริ ษัท เหมรำช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เหมรำชพัฒนำที่ดนิ จำกัด (มหำชน) (“เหมรำช”)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง้ นี ้

ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
มูลค่ำที่ตรำไว้
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขำย
ช่วงรำคำเสนอขำยเบื ้องต้ น
มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำย
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์

บริ ษัท เหมรำช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐำนะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
9.8138 บำทต่อหน่วย /1
133,280,000 หน่วย
8.20-8.30 บำทต่อหน่วย
1,092,896,000 - 1,106,224,000 บำท
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ:
/1
ในวันที ่ 8 พฤศจิ กายน 2560 คณะกรรมการบริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด มี มติ ให้ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ ซึ่ งภายหลังการลดทุนดังกล่าว มูลค่าที ่ตรา
ไว้ต่อหน่วยของหน่วยทรัสต์ จะมี ค่าเท่ากับ 9.6235 บาทต่อหน่วย

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์
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สัดส่วนกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในเบื ้องต้ นและวิธีกำรจองซื ้อ มีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภทการเสนอขาย

การชาระราคาจองซือ้ ต่ อ
หน่ วย

วันที่จองซือ้ และชาระเงิน

ส่ วนที่ 1 เสนอขายให้ กับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิม
ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ (Rights Offering)
ประมำณ 66,640,137 หน่วย
- ประเภทบุคคลธรรมดำ และนิตบิ คุ คล

8.30 บำท

- วันที่ 15-21 ธันวำคม 2560 (เฉพำะวัน
ทำกำร) ตังแต่
้ เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30
น. (หรื อเวลำทำกำรของสำขำ)

- ประเภทนักลงทุนสถำบันที่มิได้ นำส่งใบ
Bookbuilding

8.30 บำท

- วันที่ 15-21 ธันวำคม 2560 (เฉพำะวัน
ทำกำร) ตังแต่
้ เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30
น.

- นักลงทุนสถำบันที่นำส่งใบ Bookbuilding
รำคำเสนอขำยสุดท้ ำย
และเหมรำช และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
เหมรำช

- วันที่ 25-26 ธันวำคม 2560 ตังแต่
้ เวลำ
08.30 น. ถึง 15.30 น.

ส่ วนที่ 2 เหมราช และ/หรื อกลุ่ มบุ คคล รำคำเสนอขำยสุดท้ ำย
เดียวกันของเหมราช
ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 15 แต่ไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
/1
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยทังหมด
้
(เมื่อรวม
กับหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรตำมส่วนที่ 1)
ส่ วนที่ 3 ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรร/2
- ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ รำคำเสนอขำยสุดท้ ำย
รับประกันกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ประเภทนัก
ลงทุนสถำบัน

- วันที่ 25-26 ธันวำคม 2560 ตังแต่
้ เวลำ
08.30 น. ถึง 15.30 น.

- ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ที่มิใช่นกั
ลงทุนสถำบัน

- วันที่ 15-22 ธันวำคม 2560 (เฉพำะวัน
ทำกำร) ตังแต่
้ เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30
น. (หรื อเวลำทำกำรของสำขำ)

8.30 บำท

- วันที่ 25-26 ธันวำคม 2560 ตังแต่
้ เวลำ
08.30 น. ถึง 15.30 น.

หมายเหตุ:
/1
เหมราช และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของเหมราช ตกลงจะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนตัง้ แต่ร้อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายทั้ งหมดของกองทรัสต์ ใน
ครั้งนี ้ และตกลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้นระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์ สินหลักที ่จ ะลงทุนในการเพิ่ มทุนครั้งที ่หนึ่ง เหมราช
และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของเหมราช จะดารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ในทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เหมราชรวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ ทงั้ หมดของกองทรัสต์ ที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ครั้งนี ้
/2

หมายถึง ส่วนที ่เหลื อจากการเสนอขายและจัดสรรต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เดิ ม และการเสนอขายและจัดสรรต่อเหมราชและ/หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของเหมราช

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 2

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์
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การจั ด จ าหน่ า ยหน่ วยทรั ส ต์ ท่ ีออกและเสนอขายในครั ้ง นี เ้ ป็ นลั กษณะการจั ดจ าหน่ า ยแบบแน่ น อน (Firm
Underwriting) ทัง้ นี ้ การเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ในครั ง้ นี ้ มิได้ เป็ นการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ต่อนักลงทุนรายย่ อย
หรือประชาชนทั่วไป
1.2

ความสมเหตุสมผลของมูลค่ าของการลงทุนในทรัพย์ สิน
สำหรับมูลค่ำทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง จำกเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่
หนึ่งที่มลู ค่ำรวมกันไม่เกิน 1,690 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นมูลค่ำที่สงู กว่ำมูลค่ำประเมินค่ำของทรัพย์สินค่ำต่ำสุดที่จดั ทำ
โดยผู้ประเมินอิสระประมำณร้ อยละ 9.95 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั กำรกองทรัสต์เห็นว่ำ มูลค่ำลงทุนดังกล่ำว
เป็ นมูลค่ำที่เหมำะสมโดยมีเหตุผลดังนี ้
1. ประมำณกำรผลตอบแทนในปี แรกอยู่ในระดับที่เหมำะสม: ประมำณกำรอัตรำเงินที่จ่ำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ใน
ปี แรกหลังกำรลงทุนเพิ่มเติม (Prospective Gross Yield) จะเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งคือ ประมำณกำรเงินปั นส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่คำดว่ำจะ
ได้ รับหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ จะไม่น้อยไปกว่ำประมำณ
กำรเงินปั นส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่คำดว่ำจะได้ ในกรณีที่กองทรัสต์มิได้ ทำกำรลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั ง้ ที่ หนึ่ง ทำงผู้จัดกำรกองทรั สต์ และที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ นได้ จัดทำ
ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติและประมำณกำรปั นส่วนแบ่งกำไรสำหรับงวด 12 เดือน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 (“รำยงำนประมำณกำร”) โดยกรณีฐำนในรำยงำน
ประมำณกำรมีสมมติฐำนดังต่อไปนี ้
a. กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง ในรำคำสูงสุดซึ่งเท่ำกับ 1,690
ล้ ำนบำท
b. กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งครัง้ ที่หนึง่ จำนวน 575 ล้ ำนบำท
c. ออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่รำคำ 9.50 บำท
สำหรับกรณีฐำนที่แสดงอยู่ในรำยงำนประมำณกำร จำนวนหน่วยใหม่ที่ออกและเสนอขำยมีจำนวนประมำณ
126.1 ล้ ำนหน่วย ประมำณกำรกำรปั นส่วนแบ่งกำไรและกำรแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย เท่ำกับ 0.770 บำทต่อ
หน่วย ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประมำณกำรอัตรำเงินที่จำ่ ยให้ ผ้ ถู ือหน่วยในปี แรก (Prospective Gross Yield)
เท่ำกับ ร้ อยละ 8.11 ซึ่งประกอบด้ วยประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) เท่ำกับร้ อยละ 6.05
ประมำณกำรกำรแบ่งส่วนทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่ค่ำใช้ จ่ำยที่ เป็ นเงินสด (ร้ อยละ) 0.37 และประมำณกำรเงิน
คืนทุนที่ถกู ทยอยคืนแบบเส้ นตรง ร้ อยละ 1.69
โดยมีสรุปเปรี ยบเทียบผลตอบแทนในกรณีตำ่ งๆ ดังแสดงในตำรำงด้ ำนล่ำง

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 3
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ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

เงินกู้ยืม
(ล้ ำนบำท)
จำนวนหน่วยใหม่
ที่ออกและเสนอ
ขำย (ล้ ำนหน่วย)
ประมำณกำรกำร
ปั นส่วนแบ่งกำไร
และกำรแบ่งส่วน
ทุนต่อหน่วย (บำท
ต่อหน่วย)
มูลค่ำทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้ ำ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้
ที่หนึ่ง (ล้ ำนบำท)
มูลค่ำทรัพย์สินสูง
กว่ำมูลค่ำประเมิน
ค่ำของทรัพย์สิน
(ร้ อยละ)
ประมำณกำรอัตรำ
ผลตอบแทนในปี
แรก (Prospective
Gross Yield)
(ร้ อยละ)
ประมำณกำรกำร
แบ่งส่วนทุนจำก
รำยกำรที่ไม่ใช่
ค่ำใช้ จำ่ ยที่เป็ นเงิน
สด (ร้ อยละ)
ประมำณกำรเงิน
ลงทุนที่ถกู ทยอย
คืน แบบเส้ นตรง/
1
(Straight-Line
Method) (ร้ อยละ)
ประมำณกำรอัตรำ
ผลตอบแทนสุทธิ
ในปี แรก (Net
Yield) (ร้ อยละ)

กรณีออกและเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ที่
รำคำ 7.50 บำทต่อ
หน่วย (ร้ อยละ)

กรณีออกและเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ที่
รำคำ 8.00 บำทต่อ
หน่วย (ร้ อยละ)

กรณีออกและเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ที่
รำคำ 8.20 บำทต่อ
หน่วย (ร้ อยละ)

กรณีออกและเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ที่
รำคำ 8.30 บำทต่อ
หน่วย (ร้ อยละ)

กรณีออกและเสนอ
ขำยหน่วยทรัสต์ที่
รำคำ 8.50 บำทต่อ
หน่วย (ร้ อยละ)
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0.763

0.763

0.763
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1,600.62

1,626.43

(2.58)

1.62

3.30

4.14

5.82

10.17

9.54

9.30

9.19

8.97

0.44

0.42

0.41

0.41

0.40
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1.69

1.69
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1.69
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7.43

7.20
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หมายเหตุ: /1 ทัง้ นี ้ สมมติ ฐานการทยอยคืนทุนแบบเส้นตรงดังกล่าว (ซึ่ งคานวณจากนามูลค่าที ก่ องทรัสต์ ลงทุนในทรัพย์ สินหารด้วยระยะเวลา
ของสิ ทธิ การเช่า ซึ่ งเป็ นสมมติ ฐานว่ามูลค่าของสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวจะลดลงและส่งผลให้เกิ ดผมขาดทุนที ย่ งั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งเป็ นจานวนเท่าๆ กัน
ทุกปี ) อาจมีความแตกต่างจากการดาเนิ นงานจริ ง เนือ่ งจากมูลค่าทรัพย์ สินที เ่ ป็ นสิ ทธิ การเช่าจะขึ้ นกับราคาประเมิ นที จ่ ดั ทาโดยผู้ประเมิ นค่า
ทรัพย์ สิน จึ งอาจยังไม่มี Unrealized Loss เกิ ดขึ้ นในช่วงประมาณการ การประมาณการในสมมติ ฐานดังกล่าวนี ้ จึ งเป็ นเพียงตัวอย่างในการ
แสดงผลกระทบทีอ่ าจเกิ ดขึ้นเท่านัน้ นอกจากนี ้ การประยุกต์ใช้วิธีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ภาวิ ชาชีพบัญชีกาหนด กฏระเบียบ ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ทีป่ ระกาศใช้ในปั จจุบนั และในอนาคตได้

ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) ในปี แรกหลังกำรลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ที่ประมำณร้ อยละ
8.04 ร้ อยละ 7.43 ร้ อยละ 7.20 ร้ อยละ 7.09 และร้ อยละ 6.88 กรณีออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่รำคำ 7.50
บำทต่อหน่วย 8.00 บำทต่อหน่วย 8.20 บำทต่อหน่วย 8.30 บำทต่อหน่วย และ 8.50 บำทต่อหน่วย ตำมลำดับ
เป็ นอัตรำที่เหมำะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรำเงินผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
และกองทุ น รวมอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ที่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ประเภทเดี ย วกั น โดยทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริ มทรัพย์และกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่ลงทุนในทังกรรมสิ
้
ทธิ์และสิทธิกำรเช่ำ
มี อัต รำผลตอบแทนสุท ธิ เ ฉลี่ ย ประมำณร้ อยละ 5.76 และอัต รำเงิ น ปั นผลของทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ใน
อสังหำริ มทรัพย์และกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำที่มีอำยุสิทธิกำรเช่ำในอุตสำหกรรมอยูท่ ี่
ร้ อยละ 4.27 ซึ่งมิได้ มีกำรคืนทุนในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และ
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์มีอตั รำเงินปั นผลเฉลี่ยประมำณร้ อยละ 6.38 /1 โดย กองทรัสต์
เป็ นทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำที่มีอำยุ 30 ปี และสิทธิในกำรต่ออำยุอีก 30 ปี
เมื่อเปรี ยบเทียบประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) /2 ของกองทรัสต์กบั อัตรำเงินปั นผลของทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ในอุตสำหกรรมเดียวกัน และเมื่อพิจำรณำจำก
ควำมมัน่ คงของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน และโอกำสในกำรเติบโตของทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงโอกำสที่กองทรัสต์จะต่อ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำอีก 30 ปี ในอนำคต พบว่ำ ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) ในปี แรกหลังกำร
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ที่ประมำณร้ อยละ 8.04 ร้ อยละ 7.43 ร้ อยละ 7.20 ร้ อยละ 7.09 และร้ อยละ 6.88
กรณีออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่ รำคำ 7.50 บำทต่อหน่วย 8.00 บำทต่อหน่วย 8.20 บำทต่อหน่วย 8.30
บำทต่อหน่วย และ 8.50 บำทต่อหน่วย ตำมลำดับ เป็ นอัตรำที่เหมำะสม โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์
จำกกำรกู้ยืมเงิน เนื่องจำกอัตรำดอกเบี ้ยของเงินกู้น้อยกว่ำประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนในปี แรกหลังกำร
ลงทุนเพิ่มเติม
หมายเหตุ: /1 ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีน่ ามาพิจารณาเปรี ยบเทียบได้แก่ TFUND,
TLOGIS, PPF, WHAPF, HPF, WHART, TREIT, AMATAR, GROWTH
/2

ประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) ของ HREIT คานึงถึงประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการ
ที ่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงิ นสด ในขณะทีอ่ ตั ราเงินปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และทรัสต์ เพือ่ การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์อืน่ ทีล่ งทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันที ่นามาเปรี ยบเที ยบมิ ได้คานึงถึงประมาณการการแบ่งส่วน
ทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายที เ่ ป็ นเงิ นสด เนือ่ งจากข้อจากัดทางด้านข้อมูลของกองทุน และทรัสต์ เพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์อืน่

2. อัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return) อยู่ในระดับที่เหมำะสม: มูลค่ำที่กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง สูงสุดจะไม่เกิน 1,690 ล้ ำนบำท โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำ
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5
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ประเมินต่ำสุดระหว่ำงรำคำประเมินจำกบริ ษัทประเมินค่ำทรัพย์ สิน 2 รำย ซึ่งมูลค่ำทรัพย์สินที่ต่ำที่สดุ อยู่ที่
รำคำ 1,537 ล้ ำนบำท มูลค่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนจึงมีมลู ค่ำสูงกว่ำรำคำประเมินตำมวิธีรำยได้
ภำยใต้ โครงสร้ ำงกองทรัสต์ ไม่เกินประมำณร้ อยละ 10 โดยหำกพิจำรณำมูลค่ำลงทุนสูงที่สดุ ที่ 1,690 ล้ ำนบำท
ประกอบกับกระแสเงินสดจำกกำรประมำณกำรของบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษำธุรกิจ จำกัด ที่ให้ มูลค่ำต่ำที่สดุ ที่รำคำ
1,537 ล้ ำ นบำท อัต รำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return) จะอยู่ที่ ป ระมำณร้ อยละ 8.79 ซึ่ง
ผู้จดั กำรกองทรัสต์และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำเหมำะสมเมื่อพิจำรณำเทียบเคียงกับกำรลงทุนใน
ทรั พย์ สินประเภทที่ใกล้ เคียงกัน เช่นกำรลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริ มทรั พย์ แ ละทรั สต์ เพื่อกำรลงทุน ใน
อสังหำริ มทรัพย์ประเภทโรงงำนและคลังสินค้ ำ
(โปรดพิจำรณำรำยละเอีย ดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.5.3 ควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำร
กองทรัสต์เกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของมูลค่ำในกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก)
1.3

วัตถุประสงค์ ของการระดมทุนในครัง้ นี ้
เพื่อนำเงินที่ได้ จำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ และกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินไปลงทุนในสิทธิ
กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ ดังต่อไปนี ้ ("ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ")
1) สิทธิ กำรเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน โดยเป็ นพืน้ ที่อำคำรโรงงำนแบบ Detached Building มีพืน้ ที่อำคำร
ประมำณ 30,056 ตำรำงเมตร และเป็ นพื ้นที่อำคำรโรงงำนแบบ Attached Building มีพื ้นที่อำคำรประมำณ
17,496 ตำรำงเมตร รวมเป็ นพื ้นที่อำคำรโรงงำนประมำณ 47,552 ตำรำงเมตร
2) สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรคลังสินค้ ำ เป็ นพื ้นที่อำคำรคลังสินค้ ำประมำณ 7,579 ตำรำงเมตร
รวมเป็ นพื ้นที่อำคำรโรงงำนและคลังสินค้ ำประมำณ 55,131 ตำรำงเมตร
โดยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง กองทรัสต์จะนำเงินดังต่อไปนี ้ (1) เงินที่ได้ มำจำก
กำรระดมทุนจำนวนไม่เกิน 1,106.224 ล้ ำนบำทและ (2) เงินกู้ยืมระยะยำวในวงเงินไม่เกินประมำณ 600 ล้ ำนบำท
เพื่อมำใช้ ในกำรลงทุนทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่

1.4

นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหำริ มทรัพย์หรื อสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (รวมถึง
สิทธิ กำรเช่ำช่วงอสังหำริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ ของอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว
ประเภททรั พย์ สินที่ กองทรั สต์ จะลงทุน ได้ แ ก่ อำคำรคลังสิน ค้ ำ ศูน ย์ ก ระจำยสินค้ ำ หรื อ อำคำรโรงงำนแบบ
สำเร็ จรู ป (Ready-Built) และพืน้ ที่หลังคำหรื อส่ว นใดส่วนหนึ่งของอำคำรดังกล่ำวที่อยู่ใ น (ก) พืน้ ที่ประกอบ
อุตสำหกรรมที่จดั ตังขึ
้ ้น เข้ ำลงทุน และ/หรื อ พัฒนำโดยเหมรำช หรื อ (ข) พื ้นที่ที่พฒ
ั นำโดยเหมรำชที่อยู่ติดกับพื ้นที่
ประกอบอุตสำหกรรม หรื อ (ค) พื ้นที่นอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ที่เหมรำชมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองแต่เพียง
ผู้เดียวหรื อเป็ นกรรมสิทธิ์ รวมหรื อสิทธิ ครอบครองร่ วมระหว่ำงเหมรำชกับบริ ษัทย่อยของเหมรำชก่อนวันที่ 13
ตุลำคม 2558 และยังคงถือกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองดังกล่ำวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ ทังนี
้ ้ พื ้นที่ดงั กล่ำวต้ อง
เป็ นพื ้นที่ตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรที่เปิ ดเผยต่อทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ของหน่วยทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท และ HREIT แล้ วเท่ำนัน้ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียด
เพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 14. นโยบำยกำรลงทุนในอนำคต)
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 6

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

1.5

รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง
1) โครงสร้ ำงรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยหลักของโรงงำนและคลังสินค้ ำก่อนกำรลงทุนโดยกองทรัสต์
โครงสร้ ำงรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยหลักของโรงงำนและคลังสินค้ ำก่อนกำรลงทุนโดยกองทรัสต์มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

โรงงำน
โครงสร้ ำงรำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำใช้ จ่ำย
หลัก (ล้ ำนบำท)
รำยได้ คำ่ เช่ำหลัก
รำยได้ คำ่ บริ กำร/1
รำยได้ คำ่ เช่ำรวม
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอำคำร/2

สำหรับงวดหกเดือน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
สิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ำยน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
53.99
57.44
77.36
43.35
15.42
8.43
10.72
26.35
58.77
62.42
68.16
103.71
1.78
2.24
2.01
1.06

ทีม่ า บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ ิ น
หมายเหตุ: /1รายได้ค่าบริ การ เป็ นรายได้ที่เรี ยกเก็บ จากสัญญาบริ การ ซึ่ งเกี ่ยวข้องกับการบารุ งรักษาอาคาร พืน้ ที ่ส่วนกลาง และ
ทรัพย์สินส่วนกลาง
/2
สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารโรงงานให้เช่าประกอบด้วย ค่ารักษาความสะอาด ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ ไป ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยค่าบารุงรักษาเชิ งป้ องกันและค่าตรวจสอบอาคาร

คลังสินค้ ำ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

โครงสร้ ำงรำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำใช้ จ่ำย
หลัก (ล้ ำนบำท)
ปี 2557
รำยได้ คำ่ เช่ำหลัก
รำยได้ คำ่ บริ กำร/1
รำยได้ คำ่ เช่ำรวม
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอำคำร/2

ปี 2558

0.01

0.15

ปี 2559
3.34
2.23
5.57
0.88

สำหรับงวดสำม
เดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนำคม
ปี 2560
4.03
2.68
6.71
0.06

ทีม่ า: บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ ิ น
หมายเหตุ: /1รายได้ค่าบริ การ เป็ นรายได้ทีเ่ รี ยกเก็บจากสัญญาบริ การ ซึ่งเกีย่ วข้องกับการบารุงรักษาอาคาร พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และทรัพย์สิน
ส่วนกลาง
/2
ส าหรับ ค่าซ่ อมแซมและบารุงรักษาอาคารคลังสิ นค้า ให้เช่ าประกอบด้วย ค่ า รักษาความสะอาด ค่ า ซ่ อมแซมอาคารทั่วไป ค่ า จ้ าง
พนักงานรักษาความปลอดภัยค่าบารุงรักษาเชิ งป้ องกันและค่าตรวจสอบอาคาร

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 7

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

สำหรับทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ สำมำรถสรุปลักษณะกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ เป็ นตำรำงได้ ดงั นี ้
ประเภททรัพย์สนิ
ลักษณะกำรได้ มำซึง่
ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
(ภำพรวม)

ลักษณะกำรได้ มำซึง่
ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ จำแนก
ตำมโครงกำร / นิคม
อุตสำหกรรม

อำยุอำคำรเฉลี่ย

ทรัพย์สนิ ประเภทโรงงำนแบบ Detached Building
รวมทรัพย์สนิ ประเภทโรงงำนแบบ Attached Building
รวมทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้ ำ
สิทธิกำรเช่ำที่ดนิ และสิทธิกำรเช่ำอำคำร 30 ปี นับจำกวันเริ่ มต้ นระยะเวลำเช่ำ และสิทธิในกำรต่อสัญญำอีก 30 ปี
เนื ้อที่รวมประมำณ
เนื ้อที่รวมประมำณ
เนื ้อที่รวมประมำณ
ที่ดนิ
ที่ดนิ
ที่ดนิ
37-1-15.416
9-2-52
4-1-78.5
7 ยูนิต พื ้นที่อำคำรประมำณ 30,056
12 ยูนิต พื ้นที่อำคำรประมำณ 17,496
2 ยูนิต พื ้นที่อำคำรประมำณ 7,579 ตร.
สิง่ ปลูกสร้ ำง
สิง่ ปลูกสร้ ำง
สิง่ ปลูกสร้ ำง
ตร.ม.
ตร.ม.
ม.
จำนวน 3 ยูนิต พื ้นที่รวมประมำณ
จำนวน 5 ยูนิตพื ้นที่รวมประมำณ
จำนวน 2 ยูนิตพื ้นที่รวมประมำณ
โครงกำรนิคม
โครงกำรนิคม
โครงกำรเหม
17,632 ตร.ม.
9,828 ตร.ม.
7,579 ตร.ม.
อุตสำหกรรม เหม
อุตสำหกรรม อีส
รำชโลจิสติกส์
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
รำชอีสเทริ์ นซีบอร์ ด
เทริ์ นซีบอร์ ด
พำร์ ค 4
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ 5,249
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ 4,268
(HESIE)
(ระยอง) (ESIE)
(HLP 4)
9,859 ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
จำนวน 2 ยูนิตพื ้นที่รวมประมำณ
จำนวน 5 ยูนิตพื ้นที่รวมประมำณ
โครงกำรนิคม
เขตประกอบกำร
5,944 ตร.ม.
5,616 ตร.ม.
อุตสำหกรรม อีส
อุตสำหกรรมเหม
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
เทริ์ นซีบอร์ ด
รำชสระบุรี
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ 2,938
(ระยอง) (ESIE)
(HSIL)
3,053 ตร.ม.
ตร.ม.
จำนวน 2 ยูนิตพื ้นที่รวมประมำณ
จำนวน 2 ยูนิตพื ้นที่รวมประมำณ
6,480 ตร.ม.
2,052 ตร.ม.
เขตประกอบกำร
นิคมอุตสำหกรรม
อุตสำหกรรมเหม
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
เหมรำชชลบุรี
มีผ้ เู ช่ำทังหมด
้
รำชสระบุรี (HSIL)
(HCIE)
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ
พื ้นที่หลังคำที่ใช้ งำนได้ ประมำณ 1,058
3,456 ตร.ม.
ตร.ม.
6.43
3.82
3.96

ที ่มา: บมจ. เหมราชพัฒนาที ่ดิน
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
/1
อายุอาคารโรงงานและคลังสิ นค้าเฉลี ่ยคานวณจากค่าเฉลี ่ยของอายุอาคารถ่วงน้าหนักด้วยพืน้ ที ่อาคารโรงงานและคลังสิ นค้าในทุกโครงการ / นิ คมอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 8

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของกองทรัสต์

2) มูลค่ำที่ลงทุนเปรี ยบเทียบกับรำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach)
ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนก.ล.ต. ทัง้
2 รำยเลือกใช้ รำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) เป็ นมูลค่ำตลำดของทรัพย์สนิ หลักที่
ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินได้ ตรวจสอบสมมติฐำนหลัก
ของบริ ษัทประเมินค่ำทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำ ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง แล้ ว
ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่ำสมมติฐำนหลักที่ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล อย่ำงไรก็ตำม
ผลประกอบกำรที่จะเกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกสมมติฐำนดังกล่ำวได้ หรื อเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ อำจจะไม่เป็ นไป
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้
โดยข้ อมูลรำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) สำหรับทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่หนึง่ มีรำยละเอียดดังตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
มูลค่ำประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินรวมภำยใต้ สิทธิกำรเช่ำตำมเงื่อนไขกองทรัสต์ประมำณ
มูลค่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนไม่เกินประมำณ (บำท)
สูงกว่ำรำคำประเมินต่ำสุด (ร้ อยละ)
หมายเหตุ:

/3

รำคำประเมินของทรัพย์สิน (บำท) /1
บริ ษัท ทีเอพี แวลู
บริ ษัท 15 ที่ปรึกษำ
เอชัน่ จำกัด
ธุรกิจ จำกัด
1,545,070,000
1,537,000,000
1,690,000,000
9.95

/1

ข้ อมู ล ราคาประเมิ น ของทรัพย์ สิ น ตามวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด ณ วัน ที ่ 1 มกราคม 2561 ซึ่ งเป็ นวัน ที ่ค าดว่ า
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
/2
มู ลค่ าทรัพย์ สินรวมภายใต้สิทธิ การเช่าตามเงื ่อนไขกองทรัสต์ คานวณบนสมมติ ฐานที ่กองทรัสต์ มีสิทธิ การเช่าใน
ทรัพย์สิน 30 ปี และมีการต่ออายุสิทธิ การเช่าไปอีก 30 ปี
3/
โปรดพิจารณารายละเอียดสมมติ ฐานของผู้ประเมิ นในส่วนที ่ 2

3) รำคำประเมินตำมวิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
ข้ อมูลรำคำประเมินที่ระบุนี ้มีไว้ เพื่อใช้ อ้ำงอิงในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรจัดทำประกันภัยที่เหมำะสมสำหรับ
อำคำรสิง่ ปลูกสร้ ำงที่กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนเท่ำนัน้
หน่วย: ล้ ำนบำท
บริษัท 15 ที่ปรึกษำธุรกิจ จำกัด
บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จำกัด
ต้ นทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลูกสร้ ำง
(ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำ) และไม่รวมค่ำที่ดินและงำนฐำน
640.65
480.28
/1
รำก (ล้ ำนบำท)
หมายเหตุ: ข้อมูลราคาประเมิ นของทรัพย์สินของบริ ษัท ที เอพี แวลูเอชัน่ จากัดประเมิ นมูลค่า ณ วันที ่ 21 และ 23 มีนาคม 2560 และ
บริ ษัท 15 ทีป่ รึ กษาธุรกิ จ จากัดประเมิ นมูลค่า ณ วันที ่ 1 พฤษภาคม 2560
/1
ผู้ประเมิ นใช้สมมติ ฐานมูลค่าของงานฐานรากประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างทดแทนใหม่

4) ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ในฐำนะผู้จัดกำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงอัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนในระดับที่เหมำะสม และยัง่ ยืนในระยะยำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยภำยหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำ
ลงทุน ในสิท ธิ ก ำรเช่ ำอสังหำริ มทรั พย์ ดังกล่ำว และเป็ นผู้มีสิท ธิ กำรเช่ำในที่ ดิน และอำคำรโรงงำนและ
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คลังสินค้ ำ ผู้จัดกำรกองทรั สต์มีนโยบำยในกำรนำทรัพย์สินดังกล่ำวออกให้ เช่ำแก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ โดยผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะว่ำจ้ ำง บริ ษัท เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผู้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริ หำรจัดกำรทรั พย์ สินประเภทโรงงำนและคลังสินค้ ำ ให้ เป็ นผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ (Property
Manager) โดยจะมีหน้ ำที่ดำเนินกำรติดต่อหำลูกค้ ำ หำผู้ที่มีควำมประสงค์ที่จะใช้ บริ กำร และ/หรื อ เช่ำพื ้นที่
ของทรัพย์สนิ ดังกล่ำว รวมทังกำรเจรจำข้
้
อสัญญำกับผู้ที่สนใจในกำรเช่ำพื ้นที่ นอกจำกนัน้ ยังมีหน้ ำที่ในกำร
ทำกำรตลำดและส่งเสริ มกำรตลำดโดยติดต่อกับ ลู กค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง หรื อกำรติดต่อผ่ำนนำย
หน้ ำต่ำงๆ
5) ข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่
โรงงำนและคลังสินค้ ำ
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่รวม (ร้ อยละ)
46.0%
51.7%
100.0%
100.0%
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม เหมรำชอีส
73.1%
73.1%
100.0%
100.0%
เทิร์นซีบอร์ ด (HESIE)
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ ด
19.1%
100.0%
100.0%
(ระยอง) (ESIE)
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม เหมรำชชลบุรี
43.9%
43.9%
100%
100%
(HCIE)
โครงกำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหม
100%
100%
100%
100%
รำชสระบุร (HSIL)
โครงกำรเหมรำชโลจิสติกส์พำร์ ค 4 (HLP4)
100%
100%
โรงงำน
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (ร้ อยละ)
53.6%
60.2%
100.0%
100.0%
อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ (บำท/ตร.ม./เดือน)
225
221
204
206
พื ้นที่เช่ำ (ตร.ม.)
45,616
45,616
47,552
47,552
จำนวนโรงงำนที่สร้ ำงเสร็ จ (ยูนิต)
18
18
19
19
คลังสินค้ ำ
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (ร้ อยละ)
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
อัตรำค่ำเช่ำเฉลีย่ (บำท/ตร.ม./เดือน)
147
147
พื ้นที่เช่ำ (ตร.ม.)
7,579
7,579
7,579
7,579
จำนวนคลังสินค้ ำที่สร้ ำงเสร็ จ (ยูนิต)
2
2
2
2
ทีม่ า: บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ ิ น
หมายเหตุ: อัตราการเช่าพื ้นทีค่ านวณจากสัดส่วนการเช่าพื ้นทีต่ ่อพื ้นทีเ่ ช่าทัง้ หมดของอาคารแต่ละประเภท ณ วันสิ้ นงวด

ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่คอ่ นข้ ำงใหม่ ซึง่ ได้ รับกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ
ในเวลำไล่เลี่ยกับช่วงเวลำที่เศรษฐกิจเกิดกำรชะลอตัวในช่วงปี 2557-2558 ส่งผลให้ ในช่วงเวลำดังกล่ำว
ธุรกิ จให้ เช่ำพื ้นที่โรงงำนและคลังสินค้ ำโดยรวมมีกำรเพิ่มผู้เช่ำรำยใหม่ ได้ ค่อนข้ ำงช้ ำ อีกทัง้ ในช่วงเวลำ
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ดังกล่ำว อยู่ในช่วงรอกำรแต่งตังคณะกรรมกำรส่
้
งเสริ มกำรลงทุน (BOI) ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดอำยุลงไป
ตังแต่
้ ปลำยปี 2556 มีผลทำให้ โครงกำรที่ยื่นขออนุมตั ิกำรส่งเสริ มกำรลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่สำมำรถ
รับพิจำรณำอนุมตั ิได้ ทำให้ เกิดควำมล่ำช้ ำในกำรออกใบอนุญำตสำหรับผู้ประกอบกำร ซึ่งปั จจัยดังกล่ำว
ส่งผลกระทบต่อกำรปล่อยเช่ำของทรัพย์สนิ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 เศรษฐกิจมีกำรพื ้นตัวขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และเริ่ ม ทยอยมีผ้ ูเช่ ำเข้ ำอยู่ในระยะเวลำใกล้ เคี ยงกัน จนในที่ สุด อัตรำกำรเช่ำอยู่ที่ ร้ อยละ 100 ดัง นัน้
ระยะเวลำที่ไม่มีผ้ เู ช่ำดังกล่ำวมิได้ สะท้ อนถึงศักยภำพที่แท้ จริ งของทรัพย์สนิ
6) รำยละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญำเช่ำอีก 30 ปี
กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุนในสิทธิ กำรเช่ำในที่ดินและอำคำรเป็ นระยะเวลำ 30 ปี และเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ได้ ให้ คำมัน่ แก่กองทรัสต์ในกำรต่อสัญญำเช่ำทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่หนึง่ ได้ อีก 30 ปี โดยมีคำ่ เช่ำจำนวน 100 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งที่กองทรัสต์
อำจไม่สำมำรถใช้ สิทธิในกำรต่อสัญญำเช่ำดังกล่ำวกองทรัสต์มีกำรกำหนดเงื่อนไขในสัญญำเช่ ำให้ เจ้ ำของ
ทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั ง้ ที่หนึ่ง ให้ คำรั บ รองในกำรไม่จำหน่ำยจ่ำยหรื อ โอนกรรมสิท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ อีกทังเจ้
้ ำของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง ตก
ลงนำทรั พย์ สิน หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุน ครั ง้ ที่หนึ่ง ส่วนใหญ่ มำจำนองเป็ นหลักประกันกำรปฏิบัติตำม
สัญญำของผู้ให้ เช่ำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ในกรณีหำกเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนใน
กำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ผิดสัญญำหรื อเข้ ำสูก่ ระบวนกำรล้ มละลำยโดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี ้
กำรจัดหำเงินเพื่อใช้ สิทธิต่อสัญญำเช่ำอีก 30 ปี ที่กองทรัสต์จะต้ องจ่ำยในปี ที่ 30: กองทรัสต์มีภำระหน้ ำที่ที่
จะต้ องจัดหำเงินจำนวน 100 ล้ ำนบำทและค่ำจดทะเบียนสิทธิ กำรเช่ำประมำณร้ อยละ 1.1 รวมเป็ นเงิน
ประมำณ 101.1 ล้ ำนบำท มำชำระค่ำเช่ำในปี ที่ 30 ซึ่งผู้จดั กำรกองทรั สต์มีควำมเห็นว่ำกองทรัสต์สำมำรถ
จัดหำเงินทุนเพื่อใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญำเช่ำอีก 30 ปี ได้ จำกหลำยแหล่งเช่น กำรกู้ยืมกำร เก็บสำรองจำกกำไรจำก
กำรดำเนินงำ นและกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยสำมำรถเลือกใช้ แหล่งเงินทุนใดแหล่งเงินทุนหนึ่งหรื อใช้
ร่ วมกันตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจพิจำรณำตำมสภำวะกำรณ์ ในช่วงเวลำนันซึ
้ ่งรวมถึงอัตรำดอกเบี ้ยเงิน
กู้ยืม โอกำสในกำรลงทุนของกองทรัสต์และปั จจัยทำงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นในเบื ้องต้ นว่ำเงินจำกกำรกู้ยืมอำจมี
ควำมเหมำะสมและเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ในกำรชำระมูลค่ำกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำมำกที่สดุ เนื่องจำก
เป็ นแหล่งเงินทุนที่น่ำจะมีต้นทุนต่ำที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ อย่ำงไรก็ดีกองทรัสต์
สำมำรถใช้ แหล่งเงินทุนอื่นร่วมกับเงินจำกกำรกู้ยืมได้ ซึง่ กำรพิจำรณำแหล่งเงินทุนและกำรใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญำ
เช่ำดังกล่ำว กองทรัสต์จะดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำและสัญญำก่อตังทรั
้ สต์รวมถึงหลักเกณฑ์
ข้ อกำหนดและประกำศที่เกี่ยวข้ อง
กำรจดทะเบียนจำนองทรัพย์สนิ เพื่อเป็ นหลักประกันสำหรับกองทรัสต์ในกำรใช้ สิทธิในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
อีก 30 ปี : เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรใช้ สิทธิ ที่จะต่อสัญญำเช่ำได้ อีก 30 ปี เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ยินยอมให้ นำทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ส่วนใหญ่มำจำนอง
ได้ แก่ พืน้ ที่อำคำรทังหมดจ
้
ำนวน 55,131 ตร.ม. และที่ดิน ที่จำนองทัง้ หมด (ซึ่งเป็ นโฉนดที่ดินทัง้ แปลง)
จำนวน 8 โฉนด มีพื ้นที่ประมำณ 86 ไร่ 3 งำน 25.8 ตำรำงวำ จำกที่ดินที่กองทรัสต์ลงทุน (มีทงที
ั ้ ่กองทรัสต์
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เช่ำทังแปลงและเช่
้
ำบำงส่วน) จำนวน 14 โฉนด มีพื ้นที่ประมำณ 51 ไร่ 1 งำน 45.916 ตำรำงวำเนื่องจำกกำร
จำนองที่ดินตำมกฎหมำยนัน้ จะสำมำรถทำได้ เพียงกำรจำนองทัง้ แปลงเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถจำนองที่ดิน
บำงส่วนได้ ดังนัน้ 1) ที่ดินบำงแปลงไม่ได้ รับจำนอง เนื่องด้ วยมีสงิ่ ปลูกสร้ ำง และ/หรื อ พื ้นที่รอกำรพัฒนำ ที่
กองทรัสต์ไม่ได้ เข้ ำลงทุนอยูบ่ นโฉนดเดียวกันเป็ นส่วนใหญ่ของพื ้นที่ในที่ดินนัน้ ซึ่งทำงเจ้ ำของทรัพย์สนิ หลัก
ที่ ลงทุน ในกำรเพิ่ม ทุน ครั ง้ ที่ห นึ่ง ไม่สำมำรถแบ่งแยกโฉนดที่ ดินเพื่ อจ ำนองที่ดิน เฉพำะส่วนที่มีอำคำรที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุนตังอยู
้ ไ่ ด้ เนื่องจำกข้ อจำกัดทำงกฎหมำย อำทิเช่น ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำร ทำงเข้ ำ -ออก
ฯลฯ (กรณีนี ้ ทำให้ กองทรัสต์ได้ รับจำนองแปลงที่ดินที่จำนองมีจำนวนน้ อยกว่ำจำนวนแปลงที่ดินที่กองทรัสต์
เข้ ำลงทุน) และ 2) ที่ดินบำงแปลงที่กองทรัสต์ได้ รับจำนองเป็ นแปลงที่ดินที่ มีสิ่งปลูกสร้ ำงที่กองทรัสต์เข้ ำ
ลงทุนอยู่บนพื ้นที่ที่คิดเป็ นส่วนใหญ่ของพื ้นที่ในที่ดินนัน้ (กรณีนี ้ ทำให้ กองทรัสต์ ได้ รับจำนองที่ดินที่มีเนื ้อที่
มำกกว่ำเนื ้อที่ที่ดินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน)
หำกเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง ไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงที่ระบุไว้ ตำมสัญญำเช่ำทำ
ให้ ก องทรั สต์ บังคับสิท ธิ ในกำรต่อ อำยุสัญ ญำเช่ำไม่ได้ กองทรั สต์ สำมำรถดำเนิ นกำรใช้ สิท ธิ ใ ดๆ ตำม
กระบวนกำรและขัน้ ตอนทำงศำลเพื่อบังคับจำนองทรั พย์สินดังกล่ำวเพื่อนำเงินมำชำระควำมเสียหำยที่
เกิดขึ ้นจริ งให้ แก่กองทรัสต์ (ซึ่งมีสิทธิในกำรได้ รับชำระควำมเสียหำยดังกล่ำวสูงกว่ำวงเงินจำนองได้ ) โดย
กองทรัสต์จะมีบุริมสิทธิเหนือเงินที่ ได้ จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินที่จำนองนันๆ
้ หำกกรณีที่กองทรัสต์
บังคับจำนองเพื่อชำระค่ำเสียหำยแล้ วมูลค่ำกำรจำนองยังไม่เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น กองทรัสต์จะ
มีสทิ ธิบงั คับชำระหนี ้จำกเจ้ ำของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ในกำรชำระค่ำเสียหำยได้
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญำเช่ำอีก 30
ปี และส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ)
7) กำรชดเชยรำยได้ คำ่ เช่ำ
เจ้ ำของทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั ง้ ที่หนึ่ง ตกลงจะชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำให้ แก่กองทรั สต์ จำก
ทรัพย์สนิ ที่เช่ำที่ไม่มีผ้ เู ช่ำเป็ นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันเริ่ มต้ นระยะเวลำกำรเช่ำโดยกำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ดังนี ้
อัตรำค่ำเช่ำที่รับชดเชยรำยได้
ประเภททรัพย์สนิ ที่เช่ำ
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ที่เช่ำ
(บำท/ตำรำงเมตร)
โรงงำนแบบ Attached Building
ESIE, HCIE, HSIL
185
โรงงำนแบบ Detached Building
HESIE, ESIE, HSIL
206
คลังสินค้ ำ
HLP4
147
นอกจำกนี ้ เจ้ ำของทรัพย์สนิ ตกลงว่ำในระหว่ำงระยะเวลำชดเชยรำยได้ หำกอัตรำค่ำเช่ำของทรัพย์สนิ ที่เช่ำที่
มีผ้ เู ช่ำตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำร ในเวลำใดต่ำกว่ำอัตรำขันต
้ ่ำตำมตำรำงข้ ำงต้ น (อัตรำค่ำเช่ำที่รับ
ชดเชยรำยได้ ) เจ้ ำของทรัพย์สนิ ตกลงจะชำระส่วนขำดจำกอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำ ให้ แก่กองทรัสต์ (เฉพำะสัญญำ
เช่ำและสัญญำบริ กำรที่ทำขึ ้นหรื อต่ออำยุหลังวันที่สญ
ั ญำตกลงกระทำกำรนี ้มีผลใช้ บงั คับ) ซึ่งเงื่อนไขเรื่ อง
กำรชดเชยรำยได้ ส่วนขำดอัตรำเช่ำขันต
้ ่ำดังกล่ำว เป็ นเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่มเติมจำกเงื่อนไขในสัญญำตกลง
กระทำกำรที่จัดทำเมื่อกองทรั สต์เข้ ำลงทุนในทรั พย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมีเพียงเงื่อนไขกำรชดเชย
รำยได้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ เู ช่ำ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมของกำรชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำ และหน้ ำที่ชำระ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรปรับปรุ ง/เปลี่ยนทรัพย์สิน ค่ำภำษี โรงเรื อนและที่ดินในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 2.4 สรุ ปสำระสำคัญ
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ของสัญญำ) ทังนี
้ ้ สำหรับกำรชดเชยรำยได้ ของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกภำยใต้ สญ
ั ญำตกลง
กระทำกำรฉบับเดิมที่กองทรั สต์ ได้ เข้ ำทำไปก่อนหน้ ำนีส้ ำหรั บทรั พย์ สินที่ลงทุนครั ง้ แรก ก็ มีกำรเพิ่มเติม
เงื่อนไขในเรื่ องกำรชดเชยรำยได้ ในลักษณะเดียวกัน กล่ำวคือ เจ้ ำของทรัพย์สินตกลงที่จะชดเชยรำยได้ สว่ น
ขำดในกรณีที่ค่ำเช่ำต่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ ำที่กองทรัสต์รับชดเชยรำยได้ ของทรัพย์สินแต่ละประเภทที่กองทรัสต์
ลงทุนครัง้ แรกด้ วย (เฉพำะสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำรที่ทำขึ ้นหรื อต่ออำยุหลังวันที่สญ
ั ญำแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญำตกลงกระทำกำรฉบับเดิมมีผลใช้ บงั คับ)
กำรชดเชยค่ำ เช่ ำ โดยกำรช ำระส่ว นขำดนัน้ เป็ นมำตรกำรที่ จ ะช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้ ก องทรั สต์ สำมำรถเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนได้ ซึ่งควำมกังวลของผู้ประกอบกำรต่อสภำพเศรษฐกิจและควำมไม่ชดั เจน
ของนโยบำยกำรลงทุนของภำครัฐ รวมถึงกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้น มีผลต่อผลประกอบกำรของทรัพย์สินที่ลงทุน
ครัง้ แรกของกองทรัสต์ รวมถึงกำรจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่ของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสที่ผ่ำนมำของทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ ตังแต่
้ เริ่ มลงทุนครัง้
แรก สรุปได้ ดงั ตำรำงข้ ำงล่ำงนี ้
ไตรมำสที่ 4
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2560
อัตรำกำรเช่ำ ณ สิ ้นไตรมำส (ร้ อยละ)
82.73
79.63
80.53
ซึ่งจะเห็นได้ ว่ำ อัตรำกำรเช่ำในช่วง 2 ไตรมำสหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน มีอตั รำต่ำกว่ำอัตรำกำรเช่ำ ณ
สิ ้นปี 2559 แต่อย่ำงไรก็ ตำม อัตรำกำรเช่ำ ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 เริ่ มมีสญ
ั ญำณปรั บตัวดี ขึน้ จำก
ไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 เนื่องจำกควำมกังวลของผู้ประกอบกำรต่อสภำพเศรษฐกิจและควำมไม่ชดั เจนของ
นโยบำยกำรลงทุนของภำครัฐเริ่ มคลำยตัว
อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2560 หนึ่งในผู้เช่ำรำยใหญ่ปัจจุบนั ของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ได้ แจ้ งควำมประสงค์ที่จะไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำที่ครบกำหนดอำยุสิ ้นเดือนกันยำยน
2560 และสัญญำอีกบำงส่วนที่จะครบกำหนดอำยุในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 สืบเนื่องจำกผู้เช่ำรำยดังกล่ำวมี
แผนกำรขยำยกำรผลิตเพื่อส่งออก ทำให้ พื ้นที่ที่เช่ำจำกกองทรัสต์ไม่สำมำรถรองรับควำมต้ องกำรที่เพิ่มขึ ้นได้
จึงได้ ซือ้ ที่ดินในนิคมอุตสำหกรรมของบริ ษั ทกลุ่มเจ้ ำของทรั พย์ สินเพื่อก่อ สร้ ำงโรงงำนขนำดใหญ่ ทัง้ นี ้
สัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่ำรำยดังกล่ำว คิด รวมเป็ นพื ้นที่ทงหมดประมำณร้
ั้
อยละ 12.52 ของพื ้นที่เช่ำ
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ในปั จจุบนั (หรื อคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 10.34 ของพื ้นที่เช่ำทังหมดของกองทรั
้
สต์
ภำยหลังกำรลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง โปรดพิจำรณำรำยละเอียดพื ้นที่เช่ำของกองทรัสต์สำหรับกำร
ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 2.2) ซึ่งหำกพิจำรณำอัตรำกำรเช่ำทรัพย์สินของกองทรัสต์
ในสถำนกำรณ์สมมติ โดยสมมติฐำนแบบระมัดระวังว่ำกองทรัสต์ ไม่มีผ้ เู ช่ำรำยใหม่เพิ่มเติม หรื อทดแทน
จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ที่สญ
ั ญำบำงส่วนของผู้เช่ำรำยใหญ่ที่ไม่ตอ่ สัญญำจะสิ ้นสุดลง โดยหักส่วนพื ้นที่
ของผู้เช่ำรำยใหญ่ที่ไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ จำกอัตรำกำรเช่ำ ณ สิ ้นไตรมำส 2 ปี 2560 จะทำให้ ทรัพย์สินที่
ลงทุนครัง้ แรกกองทรัสต์ มีอตั รำกำรเช่ำ อยู่ร้อยละ 68.01 ซึ่งในควำมเป็ นจริ ง กำรพยำยำมในกำรหำผู้เช่ำ
รำยใหม่อย่ำงต่อเนื่องของผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ก็สง่ ผลให้ มีผ้ เู ช่ำรำยใหม่เพิ่มขึ ้นมำในระหว่ำงไตรมำส 3
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ถึงปั จจุบนั (ต้ นไตรมำส 4 ของปี 2560) และยังมีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่ๆ ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรติดต่อและนำเสนอ
ข้ อมูลอีกจำนวนหนึง่ ซึง่ มีโอกำสที่จะเป็ นลูกค้ ำรำยใหม่ของกองทรัสต์ได้
ทังนี
้ ้ กำรชดเชยค่ำเช่ำโดยกำรชำระส่วนขำดนัน้ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย โดยข้ อดีของกำรชดเชยค่ำเช่ำส่วนขำด
คือ จะช่วยให้ กองทรัสต์มีศกั ยภำพเพิ่มขึ ้นในกำรบริ หำรจัดกำรพื ้นที่ เป็ นกำรสนับสนุนกำรหำผู้เช่ำรำยใหม่
เพิ่มควำมยืดหยุน่ ในกำรจัดกำรส่งเสริ มกำรขำย เช่น กำรลดหรื อยกเว้ นค่ำเช่ำบำงส่วนให้ แก่ผ้ เู ช่ำ เพื่อจูงใจ
ให้ ลกู ค้ ำตัดสินใจมำเช่ำทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เร็ วขึ ้น และกำรชำระส่วนขำดดังกล่ำวจะทำให้ รำยได้ รวม
ของกองทรัสต์ดีขึ ้น เนื่องจำกมีอตั รำขันต
้ ่ำที่กองทรัสต์จะได้ รับจำกพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่ปล่อยเช่ำ อย่ำงไรก็ตำม
กำรชดเชยค่ำเช่ำด้ วยวิ ธีดังกล่ำว ก็ มีข้อเสีย กล่ำวคือกำรชดเชยค่ำเช่ำโดยกำรชำระส่วนขำด อำจทำให้
ผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์มีกำรจัดหำผู้เช่ำรำยใหม่หรื อมีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำกับผู้เช่ำรำยเดิมด้ วยอัตรำค่ำ
เช่ำที่ต่ำลงเพื่อรักษำอัตรำกำรเช่ำของกองทรัสต์ไว้ โดยผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ซึ่ง เป็ นเจ้ ำของทรัพย์สินมี
หน้ ำที่ชดเชยเพียงส่วนขำดจำกอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำที่กำหนดไว้ ในกรณีดงั กล่ำว หำกกองทรัสต์มีกำรลดค่ำเช่ำ
มำกเกินไป แม้ จะมีอตั รำกำรเช่ำที่เพิ่มขึ ้น รำยได้ โดยรวมของกองทรัสต์ก็อำจลดลงได้ ในอนำคต
กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงกำรเงินของเจ้ ำของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึง่
เนื่องจำกเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง เป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำตกลงกระทำกำรที่จะ
ชดเชยรำยได้ คำ่ เช่ำ รับผิดชอบชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรปรับปรุง/เปลีย่ นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่เช่ำ
ในลัก ษณะเป็ นลูก หนีร้ ่ วมกัน และเนื่ อ งจำกเจ้ ำ ของทรั พย์ สิน หลัก ที่ลงทุน ในกำรเพิ่ มทุนครั ง้ ที่ หนึ่ง เป็ น
คู่สญ
ั ญำในสัญญำเช่ำทรัพย์สินที่จะรับผิดชอบชำระภำษี โรงเรื อนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่ำ
รวมทังกรณี
้
ที่อำจมีค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรผิดสัญญำเช่ำทรัพย์สิน ดังนัน้ ที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินได้ พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำตกลงกระทำกำร และสัญญำเช่ำทรัพย์สินของ
เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง กล่ำวคือ บริ ษัท อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท
(ระยอง) จำกัด บริ ษัท เหมรำช อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จำกัด และบริ ษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน) (เหมรำช) โดยพิจำรณำจำกผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของเหมรำชเป็ นหลัก และมีควำมเห็นว่ำ เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนใน
กำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งมีควำมสำมำรถทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำว โดยเมื่อ
พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของเหมรำชและบริ ษัทย่อยของเหมรำชจำกงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2559 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 ซึ่งเหมรำชมีทรัพย์สินรวม (total assets)
จำนวนประมำณ 49,619 ล้ ำนบำท และ 50,436 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหัก
ดอกเบีย้ ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) จำนวน 7,718 ล้ ำนบำท และ 911 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ และมี ก ำไรสุท ธิ ในส่ว นของเจ้ ำของจำนวน 5,171 ล้ ำ นบำท และ 498 ล้ ำ นบำท ตำมลำดับ
ประกอบกับจำนวนเงินที่ เจ้ ำของทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง จะได้ รับจำกกำรลงทุนใน
ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์จะเข้ ำลงทุนครั ง้ แรกนีจ้ ำนวนรวมไม่เกิ นประมำณ 1,690 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักดอกเบี ้ยภำษี และค่ำเสือ่ มรำคำ/ค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) ในปี
2559 กับภำระเงินกู้ยืม ภำระดอกเบี ้ยจ่ำย และภำระกำรชดเชยรำยได้ ตำมสัญญำตกลงกระทำกำรในภำยใน
1 ปี จะเห็นว่ำเหมรำชมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักดอกเบี ้ยภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตัดจำหน่ำย
(EBITDA) ที่เพียงพอในกำรชำระค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว
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นอกจำกนี ้ เหมรำช ได้ รับ Credit Rating ระดับ BBB+ ซึ่งจัดอันดับเครดิตโดย TRIS ณ วันที่ 16 ธันวำคม
2559 จึงคำดว่ำเจ้ ำของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ จะมีควำมสำมำรถทำงกำรเงินเพียงพอ
ในกำรปฏิ บัติ ต ำมสัญ ญำดัง กล่ ำ ว(โปรดพิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของกำรวิ เ ครำะห์ เ กี่ ย วกั บ
ควำมสำมำรถทำงกำรเงินของเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง ได้ ในหัวข้ อ 2.2 ข้ อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ )
1.6

การกู้ยมื เงิน
ในกำรเข้ ำลงทุนครัง้ แรกนี ้ กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึง่ จำกกำรกู้ยืมเงิน ระยะยำวจำนวนไม่เกิน 600 ล้ ำน
บำท เพื่อใช้ สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินหลัก ที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง โดยกองทรัสต์ อำจเข้ ำทำสัญญำ
เงิ นกู้กับธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ให้ ก้ ู”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงของทรั สตี (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอี ยดเพิ่มเติมใน ส่ว นที่ 2 ข้ อ 2.6.3 ควำมสัมพัน ธ์ และเหตุผลควำมจำเป็ นของกำรกู้ยืมจำกบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง และควำมเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงิน) โดยสัญญำเงินกู้ดงั กล่ำวมี อำยุ 5 ปี และมีเงื่อนไข
กำรชำระเงินต้ นทังจ
้ ำนวนเมื่อครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ หรื อสำมำรถชำระก่อนบำงส่วนตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
สัญญำเงินกู้ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.6.1 สรุปสำระสำคัญของสัญญำกู้ยืมเงิน)

1.7

ป ระมา ณ ก า รง บ ก า ไ รข า ด ทุ นแล ะก า รปั นส่ ว นแบ่ ง ก า ไ รต า มส มมติ ฐ าน ส าห รั บ ปี ตั ้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต
(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่ำวอยู่บนข้ อสมมติฐำนหลำยประกำรที่ระบุอยู่ในเอกสำรแนบ 4
ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนและกำรปั นส่วนแบ่งกำไรตำมสมมติฐำนสำหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และอยู่ภำยใต้ ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร ซึ่งอำจทำให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ ง
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่ประมำณกำรไว้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินไม่รับรอง หรื อ
รั บประกันข้ อมูลในส่วนนี ้ และไม่รับรองหรื อรับประกันกำรคำดกำรณ์ ภำยใต้ สมมติฐำนที่ระบุในประมำณกำร
รวมทังไม่
้ รับรองว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะบรรลุผลหรื อน่ำจะบรรลุผลหรื อถูกต้ อง เนื่องจำกข้ อมูลดังกล่ำวจัดทำ
บนสมมติฐำนในช่วงที่จดั ทำรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินตำมสถำนกำรณ์สมมติเท่ำนัน้
รำยได้ หรื อประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่แท้ จริ งอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้ หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏในประมำณกำรของกองทรัสต์ นอกจำกนี ้ประมำณกำรกำไรและ
ประโยชน์ตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับกำรปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นภำยหลังจำก
วันที่ของเอกสำรฉบับนี ้
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยู่ภำยใต้ สมมติฐำนหลำยประกำรโดยแม้ จะมีกำรระบุตวั เลข ซึ่งผู้จดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินพิจำรณำเห็นว่ำสมเหตุสมผล ณ วันที่จดั ทำงบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำน แต่สมมติฐำน
และกำรประมำณกำรอยูภ่ ำยใต้ ควำมไม่แน่นอนและควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรแข่งขันที่สำคัญ
และควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งผู้จัดกำรกองทรั สต์ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บน
สมมติฐำนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจทำงธุรกิจในอนำคตที่อำจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์ และที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ ประมำณกำรดังกล่ำวจะเกิดขึ ้นจริ ง ดังนัน้ ข้ อมูลทำงกำรเงินที่คำดกำรณ์ใน
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เอกสำรฉบับนี ้อำจแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ซึง่ ผู้ลงทุนควรศึกษำสมมติฐำนกำรประมำณกำร และ
ระมัดระวังในกำรใช้ ข้อมูลประมำณกำรในส่วนนี ้
ประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่ งกาไรตามสมมติฐานสาหรับรอบปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้ ำนบำท

รำยได้ จำกค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร/1
รำยได้ จำกค่ำเช่ำหลังคำ/2
รำยได้ จำกกำรชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำ
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กำไรสุทธิของอสังหำริ มทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรกองทรัสต์
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย
กำไรสุทธิที่สำมำรถนำมำปั นส่วนแบ่งกำไร
บวกกลับ สภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรออก
และเสนอขำยหน่วยทรัสต์
หักออก รำยได้ จำกค่ำเช่ำและบริ กำรที่มิได้ รับชำระเป็ นเงินสดจริ ง
บวกกลับ ค่ำธรรมเนียมเงินกู้ตดั จำหน่ำยและส่วนต่ำงดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำร
คำนวณด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
บวกกลับ ภำษีมลู ค่ำเพิ่มรอขอคืน
เงินสดสุทธิจำกกำรลงทุนที่สำมำรถนำมำปั นส่วนแบ่งกำไรและแบ่งส่วนทุน
ประมำณอัตรำกำรปั นส่วนแบ่งกำไรและกำรแบ่งส่วนทุน(ร้ อยละ)
ประมำณกำรกำรปั นส่วนแบ่งกำไรและกำรแบ่งส่วนทุน (ล้ ำนบำท)
จำนวนหน่วยทรัสต์ (ล้ ำนหน่วย)/3
ประมำณกำรกำรปั นส่วนแบ่งกำไร และกำรแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บำท)
กำรปั นส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บำท)
กำรแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บำท)
กำรปั นส่วนแบ่งกำไรและกำรแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บำท)

อสังหำริ มทรัพย์
ที่มีอยู่เดิม/4
477.97
4.87
102.57
3.50
588.91
(29.00)
559.91
(32.14)
(0.73)
(100.43)
426.61
0.73

อสังหำริ มทรัพย์
หลังกำรลงทุนเพิ่ม/5
606.83
5.91
102.65
4.32
719.71
(33.06)
686.65
(35.20)
(15.67)
(124.97) /6
510.81
15.67

(2.21)
9.18

(4.34)
12.00

434.31
100.00 /7
434.31
569.36

1.14
535.28 /3
100.00 /7
535.28
695.49

0.749
0.014
0.763

0.734
0.036
0.770

หมายเหตุ:
/1
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริ การของอสังหาริ มทรัพย์ ที่ มีอยู่เดิ มและอสังหาริ มทรัพย์ หลังการลงทุนเพิ่ ม โดยใช้วิธีอตั ราเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ คานวณจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริ การที ่ ได้รับชาระเป็ นเงิ นสดจริ งจานวน 476.31 ล้านบาท และ
603.16 ล้านบาท และปรับปรุงด้วยรายได้จากค่าเช่าและบริ การที ่ มิได้รับชาระเป็ นเงิ นสดจริ งจานวน 1.66 ล้านบาท และ 3.67 ล้านบาท
ตามลาดับ
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/2

/3

/4
/5
/6

/7
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รายได้จากค่าเช่าหลังคาของอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่เดิ มและอสังหาริ มทรัพย์ หลังการลงทุนเพิ่ มโดยใช้วิธีอตั ราเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วง
และช่วงเวลาที ต่ ่ออายุ คานวณจากรายได้ทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นเงินสดจริ งจานวน 4.32 ล้านบาท และ 5.24 ล้านบาท และปรับปรุงด้วยรายได้จาก
ค่าเช่าที ม่ ิ ได้รบั ชาระเป็ นเงินสดจริ งจานวน 0.55 ล้านบาท และ 0.67 ล้านบาท ตามลาดับ
จานวนหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าวเป็ นตัวเลขอ้างอิ งเพือ่ ใช้ในการคานวณเท่านัน้ ซึ่ งประกอบด้วยจานวนหน่วยทรัสต์ ที่ออกใหม่ประมาณ 126.13
ล้านหน่วย จานวนหน่วยทรัสต์ทีจ่ ะระดมทุนสุดท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรื อเท่ากับทีป่ ระมาณนีไ้ ว้ได้ โดยจานวนหน่วยทรัสต์ทีใ่ ช้เป็ นตัวล
ขอ้างอิงนีค้ านวณมาจากการระดมทุนทีร่ าคาหน่วยทรัสต์ 9.50 บาทต่อหน่วย
อสังหาริ มทรัพย์ ทีม่ ี อยู่เดิ ม อ้างอิ งอสังหาริ มทรัพย์ ทีก่ องทรัสต์ ได้เข้าลงทุนแล้วในปั จจุบนั
อสังหาริ มทรัพย์หลังการลงทุนเพิ่ม อ้างอิงอสังหาริ มทรัพย์ ทีม่ ี อยู่เดิ มและอสังหาริ มทรัพย์ ใหม่ทีก่ องทรัสต์ ประสงค์ จะลงทุนเพิ่ม
กองทรัสต์ มีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ตดั จ่ ายที ่สูงขึ้ นภายหลังการลงทุนเพิ่ มเมื ่อเที ยบกับค่าใช้จ่ายก่ อนการลงทุนเพิ่ ม
เนือ่ งจากในการลงทุนครั้งแรกของกองทรัสต์ เจ้าของทรัพย์สินรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ กิ ดขึ้ นก่อนการจัดตัง้ กองทรัสต์ ในขณะที ่
ภายหลังจัดตัง้ กองทรัสต์ แล้วเสร็ จและกองทรัสต์ อยู่ในสถานะดาเนิ นงาน กองทรัสต์ จะชาระค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ใน
การลงทุนเพิ่มในครัง้ นี ้
อัตราการปั นส่วนแบ่งกาไรและการแบ่งส่วนทุนร้อยละ 100 เนือ่ งจากกองทรัสต์ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือไปจากการดาเนินงานปกติ ของ
กองทรัสต์ โดยส่วนหนึ่งเกิ ดจากการที ่เจ้าของทรัพย์ สินรับ ภารพค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุงครั้งใหญ่ เป็ นเวลา 5 ปี และยังไม่มีความจาเป็ น
จะต้องสารองเงินไว้เผื ่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มในปั จจุบนั และในอนาคตอันใกล้ การจ่ายผลตอบแทนที ่เป็ นเงิ นสดทัง้ หมดให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะ
เป็ นประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
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1.8 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายหลักที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และกองทรัสต์
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยสำหรับกำรดำเนินงำนกองทรัสต์ 12 เดือนแรกภำยหลังกำรเข้ ำลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น ซึง่ ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดที
้
จ่ ่ำย เมื่อมีกำรเพิ่มทุนหรื อกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 5.0%ของ NAV/1
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยเมื่อมีกำรเพิ่มทุนหรื อกำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 8.0% ของ NAV /1
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
1. ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์
1.1) ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์
1.2) ค่ำธรรมเนียมในกำรได้ มำ/จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์
(Acquisition/ Disposal Fee)
2. ค่ำธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน
3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
4. ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
4.1) ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์
4.2) ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำผู้เช่ำ
(1) ผู้เช่ำรำยเดิมต่อสัญญำ

เพดำน % ของ NAV/1
0.75%
ตำมที่จำ่ ยจริง
0.75%
0.50%/2

ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์โดยมีคำ่ ธรรมเนียมขันต
้ ่ำ 12.5 ล้ ำนบำทต่อปี
ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้ มำของกองทรัสต์กรณีได้ มำซึง่ ทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์, ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้ มำของกองทรัสต์กรณีได้ มำซึง่
ทรัพย์สินอื่นไม่เกิน 0.50% ของมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้ จำหน่ำยไปของกองทรัสต์กรณีจำหน่ำยไปซึง่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์โดยมีคำ่ ธรรมเนียมขันต
้ ่ำ 8 ล้ ำนบำทต่อปี
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์
ปี ที่ 1 - 5 ร้ อยละ 1.75 ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
ปี ที่ 6 - 10 ร้ อยละ 5 ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

3.00%

(2) ผู้เช่ำรำยใหม่ทำสัญญำ
4.3) ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนซ่อมแซม ปรับปรุ ง
ก่อสร้ ำง ต่อเติมและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
5. ค่ำ นำยหน้ ำ ในกำรจัด หำผู้เ ช่ำ (ค่ำ นำยหน้ ำ จำก
ภำยนอก)

ค่ำใช้ จำ่ ยที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม)

ตำมที่จำ่ ยจริง
1.00%

0.5 เดือน (หำกอำยุสญ
ั ญำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี คำนวณตำมสัดส่วนระยะเวลำเช่ำจริงหำร 3
ปี )
1 เดือน (หำกอำยุสญ
ั ญำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี คำนวณตำมสัดส่วนระยะเวลำเช่ำจริงหำร 3
ปี )
ไม่เกิน 2.0% ของมูลค่ำงำนซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้ ำง ต่อเติม และพัฒนำ (กรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์
ได้ มอบหมำยให้ ผ้ บู ริหำรอสังหำริมทรัพย์ดำเนินกำร)
ไม่เกิน 3 เดือนของรำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำของผู้เช่ำ
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รำยเดือน

รำยเดือน
รำยเดือน
รำยเดือน

ตำมที่จำ่ ยจริง
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
6. ค่ำธรรมเนียมรำยปี และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำรงสถำนะ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
7. ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรประกันภัย
8. ค่ำ ใช้ จ่ำ ยอื่นๆ (รำยละเอียดค่ำ ใช้ จ่ำ ยอื่น ๆเป็ นไป
ตำมที่ปรำกฎในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 11 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้ จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์)

เพดำน % ของ NAV/1

ค่ำใช้ จำ่ ยที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม)

0.05%/3

ในอัตรำไม่เกิน 0.05% ของทุนชำระแล้ ว

0.50%

ตำมที่จำ่ ยจริง

ตำมที่จำ่ ยจริง

ตำมที่จำ่ ยจริง

หมายเหตุ:
/1
เพดาน % ของ NAV ต่อปี หรื อภายหลังการทาธุรกรรมในแต่ละครัง้ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม)
/2
อาจมี การปรับเปลี ่ยนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
/3
อาจมี การปรับเปลี ่ยนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.9

เงื่อนไขในการยกเลิกการลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะยกเลิกกำรระดมทุนเพื่อเพิ่มทุน
1) มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น (ถ้ ำมี) มีมลู ค่ำไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่
2) มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรื อผู้
ลงทุนต่ำงด้ ำว ไม่เป็ นไปตำมอัตรำหรื อหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่สำมำรถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
3) เมื่อเกิ ดเหตุสุดวิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ ำนกฎหมำยกำรเงิ น เศรษฐกิ จ ภำวะตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกำรเมืองทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่
4) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงำนรำชกำร สัง่
ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
5) มีเหตุอื่นใดตำมเงื่อนไขกำรบอกเลิกสัญญำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)

2.

ความเสี่ยงสาคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
กำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำชมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควร
พิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยงดังต่อไปนี ้อย่ำงรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ ในส่วนนี ้จะกล่ำวถึงควำมเสี่ยง
สำคัญของกำรลงทุนโดยสรุ ปเท่ำนัน้ เนื ้อหำในรำยละเอียดของปั จจัยควำมเสี่ยงได้ ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 1 ปั จจัย
ควำมเสีย่ ง ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลฉบับนี ้

2.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรัสต์ หรือการดาเนินงานของกองทรัสต์
2.1.1

สมมติฐำนในรำยงำนประมำณกำรงบกำไรขำดทุนและกำรปั นส่วนแบ่งผลกำไรตำมสมมติฐำนมีควำมไม่
แน่นอน และขึ ้นอยู่กบั ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเงิน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
และกำรแข่งขัน ซึ่งอำจส่งผลให้ ผลประกอบกำรที่แท้ จริ งแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ อย่ำงมีนยั สำคัญ
และอำจส่งผลต่อมูลค่ำที่ได้ ลงทุนในกองทรัสต์

2.1.2

ควำมเสีย่ งของผลประกอบกำรของกองทรัสต์ขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของผู้จดั กำรกองทรัสต์ และผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์ในกำรจัดกำรและจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

2.1.3

ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจสูญเสียผู้จัดกำรกองทรั สต์และ/หรื อผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ หรื อผู้จัดกำร
กองทรัสต์และ/หรื อผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์อำจสูญเสียบุคลำกรที่เป็ นผู้บริ หำรระดับสูงและบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริ มทรัพย์

2.1.4

ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุไปอีก 30 ปี และกำรอำจไม่ได้ รับ
กำรต่อสัญญำเช่ำทรัพย์สนิ ออกไปอีก 30 ปี

2.1.5

ควำมเสีย่ งจำกควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้น

2.1.6

รำยได้ ของกองทรัสต์ขึ ้นอยู่กบั ฐำนะทำงกำรเงินของผู้เช่ำพื ้นที่ และกำรตัดสินใจต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและ
สัญญำบริ กำร เมื่อสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำรของผู้เช่ำพื ้นที่สิ ้นสุดลง
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2.1.7

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ในทรัพย์สินไม่ให้ ควำมยินยอมเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำเช่ำและสัญญำบริ กำรกั บ
กองทรัสต์

2.1.8

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์จำกทรัพย์สินของโครงกำร เนื่องจำกคู่สญ
ั ญำไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนและกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ของกองทรัสต์

2.1.9

ควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยจำกกำรดัดแปลงหรื อติ ดตัง้ อุปกรณ์ Solar Rooftop และกำรประกอบ
กิจกำรโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำเพื่อจำหน่ำย ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
ยูทิลติ ี ้ส์ แอนด์ พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน)

2.1.10 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่เจ้ ำของทรัพย์สนิ มีสทิ ธิกำรก่อสร้ ำงส่วนขยำยเพิ่มเติม (Expandable Area) ในพื ้นที่
ส่วนที่ติดกันกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
2.1.11 ควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจำกกำรที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน
2.1.12 กองทรั สต์ ต้ อ งพึ่ง พำเจ้ ำ ของทรั พ ย์ สิ น หรื อ บุค คลที่ เ จ้ ำ ของทรั พ ย์ สิ น ก ำหนดสำหรั บ กำรให้ บ ริ ก ำร
สำธำรณูปโภคบำงประกำร
2.1.13 ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจไม่สำมำรถหำผู้เช่ำได้ ภำยหลังสิ ้นสุดระยะเวลำที่มีกำรชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
2.1.14 ควำมเสีย่ งจำกกำรชดเชยค่ำเช่ำส่วนขำดจำกอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
2.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
2.2.1

ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่ อัตรำกำรเช่ำ และอัตรำค่ำ
เช่ำ

2.2.2

ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของผู้เช่ำ และ/หรื อ อุตสำหกรรม และ/หรื อ สัญชำติของผู้เช่ำ

2.2.3

ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ตอ่ อำยุสญ
ั ญำเช่ำของผู้เช่ำรำยใหญ่ ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก

2.2.4

ควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรหำผู้เช่ำเมื่อใกล้ สิ ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำของกองทรัสต์

2.2.5

ทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั ง้ ที่ห นึ่งอำจมีควำมชำรุ ดบกพร่ อง หรื ออำจมีกำรปฏิบัติที่ ผิด
กฎหมำยและกฎระเบียบ หรื ออำจมีควำมบกพร่องอื่น

2.2.6

ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตำมกำรประเมินมูลค่ำโดยผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินไม่ได้ เป็ นเครื่ องแสดงมูลค่ำที่แท้ จริ งของอสังหำริ มทรัพย์ และไม่สำมำรถรับประกันได้ วำ่ รำคำที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำวนันจะเป็
้
นไปตำมมูลค่ำประเมินไม่วำ่ ปั จจุบนั หรื อในอนำคต

2.2.7

ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์สงู กว่ำมูลค่ำตำมกำรประเมินมูลค่ำโดยผู้ประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สิน ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สิน ทำงบัญชี และกองทรัสต์
อำจต้ องมีกำรลดทุนเพื่อจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย

2.2.8

ควำมเสีย่ งในกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ซงึ่ มูลค่ำจะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่
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2.2.9

ควำมเสีย่ งที่อำคำรอำจมีสภำพด้ อยลงในกำรจัดหำประโยชน์ตลอดอำยุสทิ ธิกำรเช่ำและสิทธิกำรเช่ำที่ตอ่
อำยุไป และ/หรื อควำมเสี่ยงที่เงินเก็บสำรองเพื่อกำรซ่อมแซมหรื อกำรปรับปรุ งใหญ่ในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์อำจมีไม่เพียงพอ
2.2.10 ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม
2.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.3.8
2.4

ควำมเสีย่ งโดยทัว่ ไปในกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
กองทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรขำดสภำพคล่องจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และ
กำรขำดทำงเลือกอื่นในกำรใช้ ประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ควำมเสีย่ งทำงกำรเมือง
กำรเปลีย่ นแปลงในมำตรฐำนกำรบัญชีหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ควำมเสีย่ งจำกกรณีทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนถูกเวนคืน
ควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับอสังหำริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ถือครองนัน้ อำจมีค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์
เพิ่มขึ ้นรวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิ่มขึ ้น
ควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับเงินชดเชยจำกกำรประกันภัยทรัพย์สินอำจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่
กองทรัสต์อำจสูญเสีย และควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจขำดรำยได้ ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงกรณีเกิดควำม
เสียหำย
ควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติ อุทกภัย และกำรก่อวินำศภัย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.4.7

รำคำซื ้อขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดรองอำจลดลงต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยทำงภำษี ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยทรัสต์ได้
มูลค่ำหน่วยทรัสต์อำจลดลงหำกรำคำเสนอขำยของหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ต่ำกว่ำมูลค่ำหน่วยทรัสต์ก่อน
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
กำรขำยหน่วยทรัสต์ในอนำคตของเหมรำช และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมรำชอย่ำงมีนยั สำคัญ
อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อรำคำตลำดของหน่วยทรัสต์
เงินคืนทุนจำกกำรเลิกกองทรัสต์อำจจะน้ อยกว่ำจำนวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ลงทุนจำกกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
ควำมเสีย่ งอันอำจเกิดจำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ ำนวน

2.4.8

ควำมเสีย่ งจำกกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม

2.4.9

ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์
ในตลำดหลักทรัพย์

2.4.5
2.4.6
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