อนาคตของ “กองทรัสต์ HREIT” กองทรั สต์ ท่ มี ี Market Capital มากกว่ า
4,700 ล้ านบาท

หลังจากทีเ่ หมราชภายใต้ WHA Group ได้ IPO กองทรัสต์ HREIT ไปไม่ถึงปี กับ Market Capital ที่สงู กว่า 4,700 ล้ านบาทใน
ปั จจุบนั วันนี ้หนึง่ ในเจ้ าพ่ออสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าของเมืองไทย “เหมราช” กาลังจะเพิม่ สินทรัพย์อีก 5 แห่งเข้ าไปในกองทุนเพื่อ
ความแข็งแกร่งและก้ าวเป็ นผู้นาด้ านโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็ จรูปที่มีความต้ องการอย่างมากในปั จจุบนั ซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรื อ EEC) และมีแถมในจังหวัดสระบุรีด้วย แล้ วอนาคต
ของกองทรัสต์ HREIT จะเป็ นอย่างไร?

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)
ตลอดเวลากว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา สิง่ หนึง่ ที่ชว่ ยให้ GDP ของประเทศไทยเติบโตได้ กว่า 8% (ก่อนต้ มยากุ้ง) ก็คือโครงการ Eastern
Seaboard ที่มกี ารลงทุนด้ านสาธารณูปโภค ท่าเรื อน ้าลึกมาบตาพุด และท่าเรื อแหลมฉบัง ทาให้ เกิดการสร้ างงาน สร้ างรายได้
ภายในประเทศเป็ นอย่างมาก จนทาให้ เกิดเม็ดเงินจานวนมหาศาลสะพัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัด
ชลบุรี และระยอง มีนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน คลังสินค้ า อสังหาริ มทรัพย์มากมาย พลังของโครงการ Eastern Seaboard เป็ น
ส่วนสาคัญที่ทาให้ ประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี แต่ไม่ได้ มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานใดๆ เพิ่มเติม
โครงการ EEC จึงได้ เกิดขึ ้น

EEC คือยุคใหม่ของ Eastern Seaboard
วันนี ้อุตสาหกรรมต่าง ๆ กาลังพัฒนาไปอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกแห่งเทคโนโลยีที่ทาให้ ทกุ คนในโลกมีชีวิตทีด่ ีขึ ้น จากการที่
ภาครัฐมีการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค ทังทางรถ
้
ทางอากาศ ทางน ้า และทางราง โครงการ EEC จึงเกิดขึ ้น
เพื่อรองรับ 10 กลุม่ อุตสาหกรรมที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ วในยุค THAILAND 4.0 เช่น การผลิตรถยนต์ที่ทนั สมัย
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน และโล
จิสติกส์ รวมถึง เชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็ นต้ น
ก่อนเริ่ มต้ องมีการเตรี ยมตัว... แน่นอนว่าที่ดินในเขต EEC มีความน่าสนใจขึ ้นมากหลังจากที่โครงการนี ้เริ่ มเป็ นรูปเป็ นร่าง
บริ ษัทเอกชนน้ อยใหญ่จานวนมากต่างเริ่ มกว้ านซื ้อที่ดินกันอย่างครึกครื น้ ภาครัฐก็ได้ เตรี ยมก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานมากมาย
เพื่อรองรับกับอีกก้ าวที่สาคัญของประเทศไทย เช่น โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา โครงการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง เฟส 3
โครงการรถไฟรางคูโ่ ครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสนามบิน 3 แห่ง และโครงการสร้ างเมืองใหม่ 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา)

รูปภาพจาก www.aseanbriefing.com

เหมราช หนึ่งในผู้พัฒนานิคมฯอันดับต้ นๆของประเทศ และพัฒนาที่ดนิ กว่ า 4 หมื่นไร่ ในพืน้ ที่ EEC
กลุม่ อุตสาหกรรมทัง้ 10 กลุม่ ที่ได้ รับการส่งเสริ ม ล้ วนแล้ วแต่ต้องการพื ้นที่ในการผลิตสินค้ าและบริ การ เพื่อรองรับการพัฒนา
ของ EEC หนึง่ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่โดดเด่นและสาคัญคือโรงงานและคลังสินค้ านัน่ เอง ซึง่ สินทรัพย์ทงสองประเภทนี
ั้
้มักเติบโต
ไปพร้ อมกันเสมอ
เหมราชได้ จดั ตังกองทรั
้
สต์ HREIT ขึ ้น และมีการซื ้อขายวันแรกไปเมื่อปี ที่แล้ ว (28 พ.ย. 2559) ได้ รับความสนใจจากนักลงทุน
จานวนมาก ปั จจุบนั มีมลู ค่าสินทรัพย์กว่า 4,700ล้ านบาท นักลงทุนน้ อยใหญ่ตา่ งสนใจซื ้อไม่คอ่ ยจะยอมขาย โดยเฉพาะ
กองทุนและประกันชื่อดังหลายแห่ง แม้ แต่ธนาคารระดับโลกอย่าง Morgan Stanley ก็เข้ ามาถือด้ วย

ข้ อมูลจาก www.set.or.th

ผ่านไปแล้ ว 1 ปี ถึงวันเกิดกองทรัสต์ HREIT พอดี (Happy Birthday ครับ 😊) แน่นอนว่าเหมราชค่อนข้ างเอาจริงเอาจังกับ
กองทรัสต์ HREIT ลูกรักเป็ นอย่างมาก และกองทรัสต์ HREIT กาลังเตรี ยมตัวเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว 30+30
ปี ในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็จรูป ยิ่งทาให้ กองทรัสต์ HREIT มีความน่าสนใจอย่างต่อเนือ่ ง

อนาคตของกองทรัสต์ HREIT กาลังจะเปลี่ยนไป
ปั จจุบนั สินทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT ประกอบไปด้ วยโครงการอาคารโรงงานสาเร็ จรูป 3 โครงการ และอาคารคลังสินค้ า
สาเร็ จรูป 3 โครงการ มีพื ้นที่เช่ารวม 261,314 ตรม. เป็ นโรงงาน 167,372 ตรม. และเป็ นคลังสินค้ า 93,942 ตรม. ซึง่ มีผ้ เู ช่า

อัตราการเช่า หรื อ Occupancy Rate 72.91% (TBC with HREIT) ซึง่ มี highlights ดังนี ้
-

ผู้เช่ากว่า 52% เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ และอีกหลากหลายอุตสาหกรรมชันน
้ าทังอิ
้ เล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ออโต
เมชัน่ (อุตสาหกรรมบริการ) และอื่นๆ
ผู้เช่าจากนานาชาติ เช่นญี่ปนุ่ 25% รองลงมาคือจีนและออสเตรเลีย 16% และ 14%
สัญญาเช่าเกือบทังหมดมี
้
อายุเหลือน้ อยกว่า 3 ปี  น่าสนใจมากเพราะมักมีการปรับค่าเช่าอย่างมีนยั สาคัญ
หลังจากหมดสัญญา

สาหรับวันคล้ ายวันเกิดของกองทรัสต์ HREIT ในปี นี ้ กองทรัสต์ HREIT กาลังทีจ่ ะเพิม่ สินทรัพย์ใหม่เข้ าไปในกองทรัสต์ HREIT
ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพและอยูใ่ นจุดยุทธ์ศาสตร์ ที่สาคัญของ EEC และสระบุรี สินทรัพย์ใหม่ประกอบด้ วยโรงงาน
สาเร็ จรูป 4 โครงการ และคลังสินค้ าสาเร็ จรูป 1 โครงการมีพื ้นที่เช่ารวม 55,131 ตรม. แยกเป็ นโรงงาน 47,552 ตรม. และ
คลังสินค้ า 7,579 ตรม. ได้ แก่

ซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ 5 โครงการใหม่นี ้ล้ วนแล้ วแต่มีความน่าสนใจ ซึง่ การวิเคราะห์สนิ ทรัพย์มกั จะใช้ มมุ มอง 5 ด้ านในการวิเคราะห์
คือ ทาเลที่ตงั ้ ประเภทธุรกิจของผู้เช่า สัญชาติของผู้เช่า บริ ษัทหลักที่เช่าอยู่ และอายุคงเหลือเฉลีย่ ของสัญญาเช่า
หลังจากการเพิ่มสินทรัพย์เข้ าไปในกองทุนจะทาให้ กองทรัสต์ HREIT มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น เช่น
-

ทาเลทีต่ งของสิ
ั้
นทรัพย์มคี วามหลากหลายมากขึ ้นอยูใ่ นบริเวณ Eastern Seaboard / EEC ซึง่ เป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรม
หลักของประเทศ และอีกหนึง่ แห่งที่อยูใ่ นจังหวัดสระบุรีก็เป็ น Strategic location ของอุตสาหกรรมเช่นกัน

-

มีพื ้นที่เช่าเพิ่มขึ ้นมากกว่า 20% ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานเพื่อรองรับความต้ องการของอุตสาหกรรมในอนาคตและทีม่ ี
ความต้ องการเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจของผู้เช่ามีการจายตัว ไปยังสินค้ าอุปโภคบริ โภค (Consumer) และบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) มากขึ ้น
ผู้เช่าหลักของสินทรัพย์ใหม่คือญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ (หลังจากซื ้อสินทรัพย์แล้ วผู้เช่าหลัก 3 อันดับแรกยังคง
เหมือนเดิมคือ ญี่ปนุ่ จีน และออสเตรเลีย)
5 อันดับแรกของผู้เช่าเป็ นบริ ษัทใหม่ๆ ไม่ซ ้ากับบริษัทเดิม ทาให้ มคี วามหลากหลายมากขึ ้น ลดการพึง่ พารายได้ จากผู้
เช่ารายเดิม
สินทรัพย์ใหม่ปัจจุบนั มี Occupancy Rate อยูท่ ี่ 100% ซึง่ หมายถึงมีผ้ เู ช่าอยูเ่ ต็มทังหมดทุ
้
กโรงงานและคลังสินค้ า

5 สิ่งที่น่าสนใจของสินทรั พย์ ใหม่ ในกองทรั สต์ HREIT
1. สินทรัพย์อยูใ่ นเขต EEC
บริ ษัทผู้เช่าทัง้ 10 กลุม่ อุตสาหกรรมกาลังจะได้ รับโอกาศทางธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นจากภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้ างพื ้นฐานที่ดขี ึ ้น
ส่งเสริ มการผลิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ สาหรับบริษัทที่กาลังจะตังหรื
้ อขยายโรงงาน
2. พื ้นที่มีจากัดแต่ความต้ องการมากขึ ้น
การก่อสร้ างโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าใหม่ ๆ มีปริ มาณไม่มากเนื่องจากคูแ่ ข่งในธุรกิจได้ ชะลอการสร้ างโรงงานใหม่ ๆ ทาให้
พื ้นที่เช่าของทังโรงงานและคลั
้
งสินค้ าในอนาคตมีจากัด แต่ความต้ องการพื ้นที่เช่าเพิม่ สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการ EEC
และการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ

3. สินทรัพย์ที่จะเข้ ามามีผ้ เู ช่าเต็ม 100%
คุณภาพของสินทรัพย์ที่กาลังจะเอาเข้ ากองทรัสต์เป็ นสินทรัพย์ที่มคี ณ
ุ ภาพดีและมีผ้ เู ช่าเต็ม 100% ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ กองทรัสต์
HREIT จะมีรายได้ ที่มนั่ คงจากสินทรัพย์ใหม่นี ้ และคาดว่าความต้ องการเช่าจะอยูใ่ นระดับสูงต่อเนือ่ ง เนื่องจากเป็ นจุดศูนย์
ยุทธศาสตร์ ของการขนส่งสินค้ า
4. สินทรัพย์รวมมีการกระจายตัวมากขึ ้น
สินทรัพย์ใหม่ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น Hemaraj Saraburi Industrial Land หรื อ HSIL จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินทรัพย์ โดยช่วย
ให้ มีผ้ เู ช่าที่หลากหลายขึ ้น ซึง่ การกระจายตัวเป็ นจุดที่สาคัญของการลงทุน และมีแนวโน้ มที่จะทาให้ รายได้ ของกองทรัสต์
HREIT มีเสถียรภาพเพิ่มขึ ้น
5. บวกมากกว่าลบ
การที่เหมราชนาสินทรัพย์ใหม่ๆ ที่มีคณ
ุ ภาพเข้ าสูก่ องทรัสต์ HREIT แสดงถึงความตังใจที
้ ่จะทาให้ กองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึ ้น
เรื่ อย ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่นกั ลงทุนให้ ความสนใจ เนื่องจากทาให้ กองทุนทังในและนอกประเทศมี
้
โอกาสการลงทุนเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้
upside ของกองทรัสต์เพิ่มขึ ้น

บทสรุปของกองทรั สต์ HREIT “อดีตที่แข็งแกร่ งและอนาคตที่แข็งแรง”
ดูเหมือนว่าเหมราชจะเอาจริ งเอาจังกับกองทรัสต์ HREIT มาก หลังจาก IPO ได้ เพียงปี เดียวก็ทยอยเอาสินทรัพย์ใหม่ๆเข้ ามาใส่
ในกองทรัสต์ HREIT แล้ ว ซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ 5 โครงการที่นาเข้ ามาก็ล้วนแล้ วแต่มคี ณ
ุ ภาพดีและตังอยู
้ ใ่ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ตังแต่
้ วนั ที่จดั ตัง้ กองทรัสต์ HREIT จ่ายผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยแล้ ว 3 ครัง้ รวม 0.6412 บาท/หน่วย การลงทุนเพิ่มเติมในครัง้
นี ้จะทาให้ กองทรัสต์ HREIT มีสภาพคล่องในการซื ้อขายเพิ่มมากขึ ้น การลงทุนซื ้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในอนาคตจะทาให้
กองทรัสต์ HREIT เติบโตและได้ รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ ้น
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะมีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในอัตราส่วนเท่ากับ
8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมที่ราคา 8.20-8.30 บาทต่อหน่วย
ครัง้ นี ้เป็ นอีกหนึง่ ก้ าวที่สาคัญของเหมราชภายใต้ WHA Group หนึง่ ในเจ้ าพ่ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมชันน
้ าของ
ประเทศไทย ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็จรูป ดีใจทีเ่ ห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเหมราช ซึง่ เป็ น
อีกหนึง่ ธุรกิจที่นา่ สนใจและตัวผมได้ ติดตามอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาสูป่ ั จจุบนั และต่อไปในอนาคตครับ
รายละเอียดเพิม่ เติมใน website ของ HREIT ได้ เลยครับ ไม่ต้องมาจองที่ผมนะ ไม่มีของให้ ครับ ^^

http://www.hemarajreit.com/home.html
Mr.Messenger รายงาน

