Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561
ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บอลรู ม 1 โรงแรม เอส 31 สุ ขุมวิท กรุ งเทพฯ เลขที่ 545 ซอย
สุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
การแนะนาก่ อนการประชุม
พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และแนะนาคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เหมราช รี ท แมน
เนจเม้นท์ จากัด (“ผู้จดั การกองทรัสต์ ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เหมราช (“กองทรัสต์ ”) ที่ปรึ กษากฎหมายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
(“บลจ. ไทยพาณิชย์ ”) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ที่มาร่ วมประชุมในวันนี้ ดังนี้
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ตัวแทนจากบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ในฐานะผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
คุณเดวิด ริ ชาร์ด นาร์โดน

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ
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หลังจากนั้น พิธีกรได้เชิญคุณจรี พร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุม
คุณจรี พร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการ ได้กล่าวสวัสดีผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ และขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยสิ ริวิช ที่
ปรึ กษากฎหมายได้กล่าวชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุม คุณเกษมสี จึงได้ช้ ีแจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนน
ดังนี้
เนื่ องจากมีผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มาประชุมเป็ นจานวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ จะขอให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ท่านที่ ไม่เห็ นชอบ หรื องดออกเสี ยงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมื อ โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ดาเนิ นการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง
ในวาระนั้นๆ
สาหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านนั้นลงมติเห็นชอบใน
วาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโปรดส่ งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่บริ เวณทางออกเมื่อประชุม
เสร็ จแล้ว
ในการนับคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
นาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่ วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ
ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ทั้งนี้ การนับคะแนนเสี ยงของผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
วาระที่ตอ้ งมีการลงมติในวันนี้ มีเพียงวาระเดียว คือวาระที่ 1 ส่ วนวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็ นวาระแจ้ง
เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ทั้งนี้ มีผถู ้ ือหน่วยคัดค้านหรื อไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุหรื อไม่ ถ้าไม่
มี ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์คดั ค้านหรื อไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนับคะแนนที่ระบุขา้ งต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย
กับขั้นตอนการประชุมดังกล่าว
เริ่มการประชุม
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ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 114 ราย
นับจานวนหน่ วยทรัสต์ได้ 246,671,663 หน่วย (สองร้อยสี่ สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ งพันหกร้อยหกสิ บสามหน่วย)
คิดเป็ นร้อยละ 35.106 ของหน่ วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดคือ 702,634,116 หน่วยทรัสต์ (เจ็ดร้อยสองล้านหกแสนสาม
หมื่นสี่ พนั หนึ่งร้อยสิ บหกหน่วย) ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่
ได้แจ้งไว้แล้ว
ประธานฯ จึงขอเริ่ มการประชุมตามวาระที่ได้เรี ยนชี้แจงดังกล่าวดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญประจาปี 2560 ซึ่ งจัดให้
มี ข้ ึน เมื่ อวัน ที่ 21 มิ ถุนายน 2560 และได้จัดส่ งสาเนารายงานการประชุ มดังกล่าวให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ตลอดจนเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เรี ยบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น จึงขอให้
ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์วา่ มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดต้องการซักถามประการใดหรื อไม่
คุณสุ พจน์ พงษ์กิดาการ กล่าวว่า คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการท่านก่อน เคยกล่าวว่ากองทรัสต์จะ
จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยร้อยละ 7.75 แต่ปรากฏว่าไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จ่ายผลตอบแทนได้เพียงร้อยละ 7.375
ไม่เป็ นไปตามที่คุณสมยศกล่าวไว้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560 คุณสุ พจน์จึงกล่าวว่าให้คุณสมยศ
รับผิดชอบต่อการที่ กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามที่กล่าวไว้ แต่ในรายงานการประชุมกลับไม่ปรากฏคาว่า
“รับผิดชอบ” แต่เมื่อปรากฏว่าคุณสมยศ อนันตประยูร ได้ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการแล้ว จึงไม่ขอแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 21
มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

246,632,663

หน่วย คิดเป็ นร้อยละ

99.9392

ไม่เห็นด้วย

0

หน่วย คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสี ยง

150,000

หน่วย คิดเป็ นร้อยละ

0.0608
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ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเภรี อิชยพฤกษ์ นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่ากองทรัสต์ ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 21 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน กองทรัสต์ได้จ่ายผลตอบแทนครั้งที่ 1 ในรู ปของเงินปั นผล ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการไตร
มาสที่ 4 ประจาปี 2559 และไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2560 ต่อมากองทรัสต์ได้จ่ายผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอในทุกไตรมาส
ดังนี้ จ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินลดทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 และผลตอบแทนในรู ปของเงินลดทุนอีก 3 ครั้ง
ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการของปี 2560
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักๆ อยู่สองประเภท คื อ อาคารโรงงานและอาคารคลังสิ นค้า ตั้งอยูใ่ นพื้นที่
สาคัญ 3 แห่งในภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็ นศูนย์กลางการผลิตที่สาคัญของประเทศไทย พื้นที่ต้ งั ที่กองทุนได้ลงทุนมี ดังนี้
สาหรับอาคารโรงงาน อยูใ่ นพื้นที่
1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
2) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง
3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง
สาหรับอาคารคลังสิ นค้า อยูใ่ นพื้นที่
1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค1
2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค2
3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค4
รวมพื้นที่ เช่าอาคารทั้งสิ้ น 261,314 ตารางเมตร ยูนิตที่ให้เช่ามีท้ งั หมด 101 ยูนิต ประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่าส่ วน
ใหญ่ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องอุปโภคบริ โภค นอกจากนี้ ผเู ้ ช่ามีความหลากหลาย
และมีการกระจายตัวที่ดี สัญชาติบริ ษทั แม่ของผูเ้ ช่า ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมัน และสหรัฐอเมริ กา
ปั จจุบนั อัตราปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 71.6 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอตั ราปล่อยเช่าร้อยละ 84 เนื่องจากมีผู ้
เช่ารายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 12.5 ขยายธุรกิจในประเทศไทย จึงซื้ อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การผลิตของตนเองแทนการ
เช่าพื้นที่
4
ชัน้ 27 อาคารยูเ อ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel: (66)2 717-3901 Fax: (66)2 717-3902 http://www.hemarajreit.com

Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ส่วน อัตราค่าเช่าเฉลี่ยปั จจุบนั อยูท่ ี่ 188 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่ งเป็ นอัตราที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับผูป้ ระกอบ
ในพื้นที่เดียวกัน
ปี 2560 กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ท้ งั สิ้ น 473.5 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 0.736 บาทต่อหน่วย โดยจ่าย
ในรู ปของเงินปั นผลและเงินลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วย โดยจ่ายจากผลกาไรจากการดาเนินงานปี 2559 และปี 2560 จานวนรวม
469.8 ล้านบาท ผลการดาเนิ นงานนี้ ไม่รวมถึงผลกระทบทางบัญชี 1 รายการ คือ การปรับมูลค่าทางบัญชี ของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก โดยขอชี้แจงดังนี้ ตามรายงานการประเมินราคา ทรัพย์สินที่กองทุนครั้งแรกมีมูลค่า 6,980.99 ล้าน
บาท ในขณะที่มูลค่ากองทุนจ่ายซื้ อเพื่อลงทุนทรัพย์สินครั้งแรกมีจานวน 7,974.99 ล้านบาท มูลค่าการจ่ายซื้ อเป็ นไปตาม
ขั้นตอนการกาหนดราคาตามปกติของการเสนอขาย และตามมาตรฐานการบัญชี กาหนดให้กองทรัสต์ตอ้ งบันทึ กมูลค่า
เท่ากับมูลค่าการจ่ายซื้ อ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กองทรัสต์ตอ้ งประเมินราคาทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกทุกปี และบันทึ ก
มูลค่าที่ประเมินได้ใหม่ลงในบัญชี มูลค่าประเมินทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกที่ได้สอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มี
การประเมินครั้งที่ 1 จานวน 7,123 ล้านบาท ซึ่ งน้อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์จ่ายซื้ อ อันทาให้เกิดผลขาดทุนขึ้นในทางบัญชี
คิดเป็ นจานวนเงิน 852 ล้านบาท ขาดทุนทางบัญชีดงั กล่าวไม่ใช่เงินสด อย่างไรก็ดี เมื่อมีผลขาดทุนเกิดขึ้น กองทรัสต์ไม่อาจ
จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในรู ปเงินปั นผลได้ กองทรัสต์จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในรู ปเงิน
ลดทุนจากกกระแสเงินสดส่วนเกิน
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรี ยบเทียบราคาประเมิน ของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ลงทุน ครั้งแรกในเวลาที่ กองทรัสต์ลงทุน
และราคาประเมินในเวลาต่อมา ราคาประเมินเพิ่มจาก 6,980.99 ล้านบาท เป็ น 7,123 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู ้
ประเมินราคาที่มีความเห็นว่าราคาประเมินทรัพย์สินของกองทรัสต์มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ปี 2560 กองทรัสต์ได้มีการปรับปรุ งการจ่ายค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์และการชดเชย
รายได้ที่จะได้รับจากเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหน่วยจะได้รับมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. เรื่ อ งค่ า ธรรมเนี ยมผู ้บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กองทรั ส ต์ไ ด้ต่ อ รองกับ ผู ้บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ใ ห้ ล ด
ค่าธรรมเนียมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในช่วง 5 ปี แรก จากร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 1.75
2. เรื่ องการชดเชยรายได้ กองทรัสต์ได้ต่อรองกับเจ้าของทรัพย์สินให้ชดเชยรายได้ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้น
ต่าดังต่อไปนี้ให้แก่กองทรัสต์
ประเภททรัพย์ สินทีเ่ ช่ า
โรงงานแบบ Attached Building
โรงงานแบบ Detached Building
คลังสิ นค้า

อัตราค่ าเช่ าขั้นตา่ (บาท/ตาราง
เมตร/เดือน)
190
200
155
5
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ต่อมา เมื่ อช่ วงต้นปี 2561 กองทรั สต์ได้ลงทุ น ซื้ อทรัพย์สินเพิ่มเติ มเป็ นครั้งที่ สอง กองทรั สต์จึงมี ทรัพย์สิน
เพิ่มเติม ทั้งในแง่ของจานวนพื้นที่ และพื้นที่ ดาเนิ นงาน คือ กองทรัสต์มีพ้ืนที่ อาคารให้เช่าเพิ่มขึ้นอีก 55,131 ตารางเมตร
และมียนู ิตเพิ่มขึ้น 21 ยูนิต ประโยชน์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมมีคุณภาพ
2. ที่ต้ งั ของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ จังหวัดสระบุรีเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทาง
ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ส่ วนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองนั้น อยูภ่ ายในโครงการระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
3. อัตราปล่อยเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินเพิ่มเติม อยูท่ ี่ร้อยละ 100 ซึ่งไม่เคยมีกองทรัสต์ใดที่ลงทุนในทรัพย์สินที่ มี
อัตราปล่อยเช่าทรัพย์สินใหม่ร้อยละ 100 เช่นนี้
4. สภาพของทรัพย์สินที่เช่านั้นค่อนข้างใหม่ โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 4 ปี เท่านั้น
การลงทุนทรัพย์สินเพิม่ เติม ทาให้กองทรัสต์มีความหลากหลายทั้งในพื้นที่ดาเนินงานของกองทรัสต์ และความ
หลากหลายของลักษณะของผูเ้ ช่าและสัญชาติบริ ษทั แม่ของผูเ้ ช่า และเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการไม่ต่อสัญญาของผูเ้ ช่า
ประธานฯ สอบถามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์วา่ มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
คุณสุพจน์ พงษ์กิดาการ สอบถามว่า ประธานฯ มีแนวทางการดาเนินการอย่างไร เพื่อทาให้ราคาซื้อหน่วยทรัสต์
ดีข้ ึน ราคาที่ ลดลงเกิดจากการที่กองทรัสต์ลงทุนซื้ อทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยเสนอขายในราคาหน่ วยละ 8.30 บาท ซึ่ งต่ ากว่า
ราคาเสนอขายครั้งแรกที่ 10 บาท ประกอบกับราคาประเมินทรัพย์สิน ณ ขณะซื้ อนั้นสู งเกิ นไป ทาให้กองทรัสต์มีรายการ
ขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดเป็ นจานวนเงิน 852 ล้านบาท
ประธานฯ ชี้ แจงว่า เรื่ อง ราคาซื้ อขายหน่ วยของกองทรัสต์น้ ัน เป็ นเรื่ องที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถไป
ควบคุมได้ ส่วนเรื่ องของการเพิ่มทุนของกองทรัสต์น้ นั ประธานฯ ขอให้คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ ชี้แจงต่อที่
ประชุม
คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ชี้แจงว่า ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานทางบัญชี เรื่ องการบันทึ กมูลค่า
และการสอบทานมูลค่า กองทรัสต์จะต้องบันทึกมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จ่ายซื้ อและมูลค่าประเมินที่เกิดจากการสอบ
ท่าน มูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกอยูท่ ี่ประมาณ 6,980 ล้านบาท ในขณะที่ การสอบทานราคาครั้ง
ที่ 1 ราคาทรั พ ย์สิ น อยู่ที่ ป ระมาณ 7,123 ล้านบาท ส่ ว น ราคาที่ ก องทรั ส ต์จ่ ายซื้ อ มี ป ระมาณ 7,975 ล้านบาท มาจาก
กระบวนการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน คล้ายกับเปิ ดประมูลราคาทรัพย์สิน เมื่อได้ราคาที่ผูล้ งทุนสถาบัน
สนใจที่จะซื้อแล้ว จึงนามากาหนดราคาซื้ อ ด้วยมาตรฐานบัญชีกาหนดให้ กองทรัสต์บนั ทึกมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จ่าย
ซื้อในบัญชี ดังนั้น ในงบดุลของกองทรัสต์ จึงบันทึกมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในวันที่ลงทุนประมาณ 7,975 ล้านบาท
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อย่างไรก็ดี ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ กาหนดให้กองทรัสต์ตอ้ งประเมิน
หรื อสอบทานมูลค่าทรัพย์สินทุกปี ผูป้ ระเมินมูลค่ารายเดิม ได้ระบุมูลค่าทรัพย์สินจากการสอบทานราคาว่า ราคาทรัพย์สิน
อยูท่ ี่ 7,123 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการประเมินมูลค่าครั้งที่ 1 ที่ประเมินไว้ที่ 6,980 ล้านบาท แต่ก็ยงั คงน้อยกว่าการมูลค่าจ่ายซื้ อ
ที่กองทรัสต์ได้ลงในบัญชีงบดุลไว้ อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า มูลค่าที่กองทรัสต์จ่ายซื้ อเป็ นมูลค่าที่ผลู ้ งทุนสถาบันเห็นว่าคุม้
ค่าที่จะลงทุนและกองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้
การลงทุนซื้อทรัพย์สินครั้งแรกมิได้ใช้เงินจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีเงินกูย้ มื ซึ่งมีดอกเบี้ยที่
ต่าด้วย การประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินมูลค่านั้น ไม่ได้คานึ งถึงโครงสร้างทางการเงินแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั คานึ งถึง
ปั จจัยอื่นๆ
ส่ ว นการลดทุ น ของกองทรั ส ต์น้ ัน เกิ ด ขึ้ น ในหลายๆ กองเช่ น กัน ปั จ จุ บัน มี ก องทรั ส ต์เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์อยูป่ ระมาณ 21 กอง มี 6 กองที่จดั ตั้งใหม่ ยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผล อีก 15 กอง มีการลดทุนไปแล้ว 12 กอง
อันนี้เป็ นข้อเท็จจริ ง เพื่อพิจารณาเรื่ องการลดทุนของกองทรัสต์วา่ เป็ นเรื่ องปกติหรื อไม่
การพิจารณาว่ากองทรัสต์กองไหนอยูใ่ นสภาวะที่ดีหรื อไม่น้ นั พิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานซึ่ ง
เป็ นสิ่ งพื้นฐานที่พิจารณาว่ากองทรัสต์กองไหนยังมีสถานะทางการเงินดี หรื อไม่ มีผลประกอบการที่ ดีหรื อไม่ ซึ่ งปี 2560
กองทรัสต์มีผลกาไรจากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 469.6 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงินที่ได้จากการดาเนิ นงาน ซึ่ งเงินจานวนนี้ ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์ได้หาวิธีจ่ายออกมาให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ เมื่อกองทรัสต์มีรายการ
ขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดเป็ นจานวนเงิน 852 ล้านบาท ทาให้กองทรัสต์ตอ้ งจ่ายผลตอบแทนในรู ปของเงินลดทุน
คุ ณ สุ พจน์ พงษ์กิด าการ ขอให้ช้ ี แจงเรื่ อง การที่ กองทรัส ต์ซ้ื อทรัพ ย์สิน ในราคาที่ สูงกว่าที่ ผูป้ ระเมิ น มูลค่ า
ทรัพย์สินประเมินไว้ การที่ซ้ือทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดหรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า การดาเนิ นงานของกองทรัสต์น้ นั ไม่เคยมีเจตนาที่ จะเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรื อกลุ่ม
บุ ค คลใดทั้ง สิ้ น คณะกรรมการบริ ษ ัท ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ ต ้อ งค านึ งถึ งผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์เป็ นส าคัญ อี ก ทั้ง
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะต้องได้รับการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินก่อน เพื่อนามาใช้ในการต่อรองเจราจาซื้อขาย
ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ในเรื่ องการเพิ่มทุนนั้น คุณเภรี ได้ช้ ีแจงแล้วว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มติมนั้นมีอตั ราปล่อยเช่าร้อยละ
100 และอายุของทรัพย์สิน ค่อนข้างใหม่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่งผลดี และประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์ จึงเห็นควรให้กองทรัสต์ดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนาเงินมาลงซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม
คุณมรกต ฉายทองคา สอบถามดังนี้
1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนซื้ อเพิ่มเติมนั้น จะสามารถนามาชดเชยการสิ้นสุ ดระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินเก่า
และระยะเวลาชดเชยรายได้ ได้หรื อไม่ และจะส่งผลกระทบต่อการอัตราผลตอบแทนอย่างไร
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2. กองทรัสต์จะใช้เวลานานเท่าไหร่ ในการล้างรายการขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดเป็ นจานวนเงิน 852 ล้าน
บาท
คุณมรกต ฉายทองคา กล่าวว่า หลักทรัพย์ในลักษณะของกองทรัสต์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด ผู ้
ที่ลงทุนนั้นจะคาดหวังผลตอบแทนจากเงินปั นผลมากกว่าส่วนต่างราคาของหน่วย และจะถือหน่วยในระยะยาว ซึ่งในการที่
ราคาหน่วยของกองทรัสต์ปรับตัวนั้น อาจจะเกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในกองทรัสต์ได้ เนื่ องจากกองทุน
รวม มีนโยบายที่จะไม่ลงทุนในกองทรัสต์ที่ยงั คงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คุณมรกตแสดงความเห็นส่ วนตัวว่าไม่ได้กงั วลกับ
ราคาของหน่วยที่ปรับตัวลง โดยมองว่าเป็ นเรื่ องดี ที่จะได้อตั ราผลตอบแทนมากขึ้น
ประธานฯ ชี้แจงว่า ทรัพย์สินกองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท ส่ วนทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติมมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และ ขอให้คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติม
คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ชี้แจงว่า ถ้าสมมติวา่ เมื่อครบอายุสัญญาเช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้ง
แรกแล้ว ไม่มีผเู ้ ช่าเพิ่มเติมเลย Yield ของกองทรัสต์จะอยู่ที่ร้อยละ 9.6 ซึ่ งถือว่าสู งมาก ถ้าเทียบกับอัตราผลตอบแทนของ
กองทรัสต์ในลักษณะเดียวกัน จะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 5.8 – 8.5 ซึ่ งอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 7 ถ้าหากไม่มีผู ้
เช่าเพิ่มเติม ก็จะส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนลดลงมาที่ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนในตลาด และหากระยะเวลาการชดเชย
รายได้ให้แก่กองทรัสต์สิ้นสุดลง อัตราผลตอบแทนจะลดลงไปอีกประมาณร้อยละ 0.6 แต่ตลาด ณ ปั จจุบนั นั้น ได้ผา่ นช่วงที่
มีสถานการณ์ ส่งผลด้านลบต่ออัตราผลตอบแทนไปเรี ยบร้อยแล้ว ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐ ทาให้ไม่น่าจะมี
ประเด็นกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนของกองทรัสต์
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั มีผลู ้ งทุนเข้ามาลงทุนใน EEC เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีผขู ้ อสิ ทธิ ประโยชน์
มากขึ้ น ทรั พ ย์สิ น ของกองทรั ส ต์อ ยู่ใ นโซนดัง กล่ าว ดัง นั้น เมื่ อ การลงทุ น ใน EEC มากขึ้ น กองทรั ส ต์น่ าที่ จ ะได้รั บ
ประโยชน์ คือ อาจทาให้มีจานวนผูเ้ ช่ามากขึ้น และอัตราการเช่าน่าจะดีข้ ึน
คุ ณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ชี้ แจงเพิ่ มเติ มว่า ในเรื่ อ งการขาดทุ น สะสมนั้น ปั จจุ บัน กองทรัสต์มีรายการ
ขาดทุ น ทางบัญ ชี ที่ ไม่ ใช่ เงิ น สดเป็ นจานวนเงิ น 852 ล้านบาท ในปี หน้า จะมี การประเมิ น มู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์อีก ครั้ ง จาก
แนวโน้มการประเมินแล้ว จะเห็นว่าผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินจะ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เมื่อนาผลประกอบการอีก
ปี หนึ่งมารวมคานวณ น่าจะสามารถล้างรายการขาดทุนทางบัญชีตรงนี้ได้ แต่ท้ งั นี้ ขึ้นอยูก่ บั ราคาประเมินที่ผปู ้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินจะประเมินด้วยเช่นกัน
คุณมรกต ฉายทองคา สอบถามเพิ่มเติมว่า กองทรัสต์มีการกาหนดเป้ าหมายของขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์
ไว้หรื อไม่
ประธานฯ ชี้ แจงว่า กองทรัสต์มีแผนในการเพิ่มทุ น เพื่อขยายขนาดของกองทรัสต์ให้ใหญ่ข้ ึนทุกปี และเพื่อ
รองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนได้
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คุณมรกต ฉายทองคา สอบถามเพิ่มเติมว่า ทาไมกองทรัสต์ไม่ทาการรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยล (“กองทุน HPF”) กับกองทรัสต์ และหากกองทรัสต์จะรวมกับกองทุน HPF แล้ว จะต้องเสี ย
ภาษี กองทรัสต์จะเพิ่มทุนหรื อไม่ เพื่อชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการการมีการพิจารณาเรื่ องการรวมกองทุน HPF และ กองทรัสต์ เช่นกัน อย่างไร
ก็ดี ผลจากการศึกษาปรากฏว่าการรวมกองทุน HPF กับกองทรัสต์เข้าด้วยกัน จะทาให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เสี ย
ประโยชน์ จึงไม่ดาเนินการ
คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ์ กล่าวว่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่กล่าวว่าราคาของหน่วยไม่ปรับขึ้นเป็ นเรื่ องดีน้ นั ขอให้นึก
ถึงผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ที่ซ้ื อหน่ วยทรัสต์ในราคา 10 บาทด้วย หลังจากนั้น คุ ณสมชาย เจนสถิรพันธุ์ สอบถามว่า หลังจาก
กองทรั สต์ออกเสนอขายหน่ วยครั้งแรก ราคา 10 บาท แต่ตอนเพิ่ มทุ น กลับ กาหนดราคาเสนอขายหน่ วยละ 8.30 บาท
ทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ซ้ื อในตอนแรกกับทรัพย์สินตอนที่ เพิ่มทุ น มี ความแตกต่างกันอย่างไร และจากที่ คุ ณ เภรี ชี้ แจงว่า
ปั จจุบนั อัตราการเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ลดลงจากร้อยละ 84 เป็ นร้อยละ 71.6 กองทรัสต์มีวธิ ี การเพิ่มอัตราการเช่าให้
กลับมาเท่าเดิมหรื อไม่ และอัตราการเช่าปั จจุบนั กองทรัสต์ได้รับการชดเชยราคาหรื อไม่
ประธานฯ ขอให้คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ ชี้แจงเรื่ องการเพิ่มทุน
คุ ณ ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ชี้ แจงว่า การกาหนดราคาของหน่ วยลงทุ น ที่ ออกใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม ทุ น นั้น ต้อ ง
พิจารณาราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้นประกอบด้วย ณ เวลานั้น ราคาหน่วยของกองทรัสต์อยูท่ ี่ 8.30 บาท ดังนั้น กองทรัสต์จึง
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในราคา 8.30 บาท
คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ์ สอบถามว่า ตอนชี้แจงเรื่ องการเพิ่มทุน คุณสมยศ อนันตประยูรชี้แจงว่าราคาเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ที่ออกใหม่ตอ้ งออกในราคา 10 บาท โดยพิจารณาจากราคาทรัพย์สินของกองทุน แต่เมื่อมีการเสนอขายแล้ว
ปรากฏว่าพิจารณาจากราคาหน่วยของกองทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

คุ ณ ไกรลักขณ์ อัศ วฉั ต รโรจน์ ชี้ แจงว่า ราคาที่ เสนอขายนั้น มาจากผูจ้ ัด การจ าหน่ ายเป็ นผูก้ าหนดให้ แ ก่
กองทรัสต์วา่ ควรจะเสนอขายในราคาเท่าไหร่ และการออกหน่วยเพิ่มขึ้นนั้น กระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหน่วย
ปั จจุบนั หรื อไม่ การเพิ่มทรัพย์สินเข้ามาในกองทรัสต์น้ นั ส่งผลดีต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในหลายประการตามที่คุณเภรี ได้กล่าว
มาแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการกระจายความเสี่ ยงที่ดีข้ ึน และการเพิ่มขึ้นของอัตราการเช่า
ประธานฯ ขอให้คุณเดวิด นาร์ โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจนิ คมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ บริ ษทั
เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ในฐานะผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ชี้แจงเรื่ องการเช่าในทรัพย์สินทั้งหมดของกองทรัสต์
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คุณเดวิด นาร์โดน ชี้แจงว่า ปั จจุบนั บรรยากาศการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั้นดีข้ ึน เนื่องจากการสนับสนุน
ของภาครัฐในโซนการลงทุน EEC ซึ่งได้รับประโยชน์ทางภาษี และกองทรัสต์ได้ลงทรัพย์สินใหม่ที่จงั หวัดสระบุรี ซึ่งเป็ น
พื้นที่ได้รับความนิยม และมีอตั ราการเช่าร้อยละ 100
การเพิ่มทุ นที่ เกิ ดขึ้ นทาให้กองทรั สต์มีการกระจายตัวของผูเ้ ช่ า ทาให้กองทรัสต์ไม่ตอ้ งพึ่งพาผูเ้ ช่ารายใหญ่
เท่ านั้นตามที่ คุณเภรี นาเสนอ ธุ รกิ จของผูเ้ ช่ามีความหลายรายมากขึ้น อันจะช่วยลดความเสี่ ยง หากเกิ ดวิกฤตต่อธุ รกิ จใด
ธุรกิจหนึ่ง
การที่ มีผเู ้ ช่ารายใหญ่รายหนึ่ งไม่ต่อสัญญาเช่านั้น เนื่ องจากผูเ้ ช่ารายนั้นต้องการขยายการลงทุนจึงซื้ อพื้นที่เอง
ไม่ได้มาจากทรัพย์สินที่ เช่าไม่ดี แม้กรณี ดงั กล่าวจะทาให้อตั ราการเช่าลดลง แต่แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นดี
ขึ้น กองทรัสต์น่าจะมีผเู ้ ช่ามาทดแทนได้
ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่ องการชดเชยรายได้น้ นั กองทรัสต์ได้รับการชดเชยรายได้ตามสัญญาทุกอย่าง ทาให้ผถู ้ ือ
หน่วยที่ซ้ือหน่วยทรัสต์ในราคา 10 บาท ได้รับเงินผลตอบแทนในรู ปของเงินลดทุนที่ร้อยละ 7
ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเภรี อิชยพฤกษ์ นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของงบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 กองทรัสต์ มีรายได้รวมประมาณ 576.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 54.90 ล้านบาท กองทรัสต์ มีรายได้จากการ
ลงทุนสุ ทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากเงิ นลงทุนประมาณ 521.93 ล้านบาท เมื่อนา
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ ดงั กล่าวมาหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) ประมาณ 96.57 ล้านบาท และรายการขาดทุน
สุ ทธิ จากเงิ นลงทุนประมาณ 850.77 ล้านบาท (ซึ่ งส่ วนหนึ่ งมาจากรายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงิ น
ลงทุนที่เกิดจากการสอบทานราคาประเมินทรัพย์สินในไตรมาสที่ 2 ประมาณ 852 ล้านบาท) ดังนั้น กองทรัสต์ ขาดทุนสุทธิ
จากการดาเนินงานในระหว่างปี ประมาณ 425.41 ล้านบาท
ในส่ วนของงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ มีทรัพย์สินรวมจานวนประมาณ 8,433.60 ล้านบาท มี
หนี้ สินรวมจานวนประมาณ 2,448.37 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิ 5,985.23 ล้านบาท มีเงินลงทุนตามราคายุติธรรม หรื ออีก
ความหมายหนึ่ง คือ มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ จานวน 7,240.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 เนื่ องจากการ
สอบทานราคาประเมินทรัพย์สิน ในส่ วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 1,160.02 ล้านบาท มีส่วนของเงิน
ระดมทุนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จานวน 1,092.85 ล้านบาท ซึ่ งได้นาไปลงทุนเพิ่มเมื่อวันที่ 4
มกราคม 2561 รวมอยูด่ ว้ ย
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ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดต้องการซักถามประการใดหรื อไม่
คุณวสุ นธรา กฤตย์ประชา ขอคาอธิ บาย รายการขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ 852 ล้านบาท ว่ามา
จากอะไร
คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ ชี้แจงว่า มาจากราคาประเมินครั้งแรกในเวลาที่ กองทรัสต์ลงทุน และ
ครั้งที่สองในเวลาที่กองทรัสต์ตอ้ งสอบทานราคาประเมินประจาปี โดยครั้งแรกผูป้ ระเมิน ประเมินทรัพย์สินของกองทรัสต์
ไว้ที่ ราคา 6,980.99 ล้านบาท ส่ ว นครั้ งที่ สองประเมิ น ไว้ที่ราคา 7,123 ล้านบาท ส่ วนราคา 7,975 ล้านบาทนั้น มาจาก
กระบวนการสารวจความต้องการของนักลงทุ นสถาบัน ตามมาตรฐานบัญชี กองทรัสต์จะต้องบันทึ กมูลค่าทรัพย์สินตาม
มูลค่าที่ ตนจ่ายซื้ อ ดังนั้น ในงบดุลของกองทรัสต์ จึ งบันทึกมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่ 7,975 ล้านบาท เพราะฉะนั้น
เมื่อมีการสอบทานราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์ในแต่ละคราว และ ราคาที่ สอบทานได้ต่ ากว่ามูลค่าที่ กองทรัสต์จ่ายซื้ อ
กองทรัสต์มีรายการขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดเป็ นจานวนเงิน 852 ล้านบาท
คุ ณ วสุ นธรา กฤตย์ป ระชา สอบถามว่า ราคาประเมิ นทรัพ ย์สินของกองทรัสต์ในปี นี้ จะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ น
หรื อไม่ และจะหักลบกับรายการขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดได้หรื อไม่
คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการ ชี้ แจงว่า การประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์น้ นั เป็ นดุลพินิจ
ของผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่งทางกองทรัสต์น้ นั ไม่สามารถชี้นาได้ แต่หากพิจารณาจากแนวโน้มของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
จะพบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนามาหักกลบกันกับรายการขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเคยบันทึกไว้ได้
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเภรี อิชยพฤกษ์ นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้แจงว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2561 โดย
ผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด (“ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ส”) โดยมีรายชื่อของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
1. นางสาวนภนุช อถิชาตเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรื อ
2. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรื อ

3. นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
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โดยให้ บุ คคลดังกล่ าวข้างต้น คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ น ของ
กองทรัสต์ HREIT และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สจะต้องจัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สทาหน้าที่แทนได้
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 มีจานวน 970,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นเงิ น
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีท้ งั งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้ แจงว่า ผูส้ อบบัญชี ในปี 2561 ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดี ยวกับปี ที่ ผ่านมา แต่ค่าสอบบัญชี
ลดลงจากปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 130,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้เปรี ยบเทียบราคากับ
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นอีก 2 รายแล้ว พบว่าผูส้ อบบัญชีรายอื่นคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสูงกว่า
หลังจากนั้น ประธานฯ จึ งได้สอบถามที่ ป ระชุมว่ามี ขอ้ ซักถามหรื อไม่เมื่ อไม่มีผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ใดซักถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอที่ประชุมรับทราบ
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ จึ งได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่า ผูถ้ ื อ หน่ ว ยท่ า นใดประสงค์จ ะซัก ถามเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ โดยมี ผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์สอบถาม ดังนี้
คุ ณ สมชาย เจนสถิ รพัน ธุ์ สอบถามว่า กองทรั สต์มี นโยบายในการจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ ของกองทรั สต์
หรื อไม่ เพื่อให้สามารถกูย้ ืมเงินได้มากขึ้น และขอสอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ เป็ นจานวนเงิน
เท่าไหร่
ประธานฯ ชี้ แจงว่า กองทรัสต์มีนโยบายในการจัดอันดับความน่ าเชื่ อ ส่ วนเรื่ องการเลือกสถานที่ ประชุมนั้น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาจากจานวนของผูถ้ ือหน่วย และความสะดวกในการเดินทางของผูถ้ ือหน่วย
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้แจงว่า ค่าห้องประชุมครั้งนี้ มีจานวน 65,000 บาท ซึ่งถ้าเปรี ยบเทียบกับครั้งที่แล้ว ค่าห้อง
ประชุมมีจานวน 200,000 บาท
คุณมรกต ฉายทองคา สอบถามว่า กองทรัสต์จะลงทุนทรัพย์สินที่เป็ น Freehold หรื อไม่
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ประธานฯ ชี้ แจงว่า ณ ปั จจุบัน ถึงแม้กองทรัส ต์จะเป็ น Leasehold แต่ระยะเวลา 60 ปี ก็เกื อบจะเหมื อนกับ
Freehold แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนทรัพย์สิน ประเภท Freehold ขึ้นอยู่กบั เจ้าของทรัพย์สินว่าจะให้กองทรัสต์ลงทุนใน
รู ปแบบใด
คุณมรกต ฉายทองคา สอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับทรัพย์สินใหม่ของกองทรัสต์ที่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดสระบุรี
ประธานฯ ขอให้คุณเดวิด นาร์ โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจนิ คมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ บริ ษทั
เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ในฐานะผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ชี้แจง
คุณเดวิด นาร์ โดน ชี้แจงว่า จังหวัดสระบุรีมีขอ้ ดีอยูส่ องข้อ คือ 1. จังหวัดสระบุรีใกล้กบั กรุ งเทพมหานคร และ
เป็ นศูนย์การคมนาคมขนส่งทางภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 2. ได้รับผลประโยชน์จากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งฐานการผลิตยังอยูท่ ี่ประเทศไทย ซึ่งถึงแม้จะอยูน่ อกเขต EEC แต่อุตสาหกรรมการอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้รับ
สิ ทธิทางภาษีเช่นกัน
คุณมรกต ฉายทองคา สอบถามว่า ถ้าเปรี ยบเทียบอัตราการปล่อยเช่าของกองทรัสต์กบั กองทรัสต์อื่นในลักษณะ
เดียวกัน อัตราปล่อยเช่าของกองทรัสต์ เป็ นอย่างไร
คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ชี้ แจงว่า ถ้าเปรี ยบเที ยบอัตราปล่อยเช่าจะอยู่ในระดับเฉลี่ยของกองทรัสต์ใน
ลักษณะเดียวกัน แต่ถา้ เปรี ยบเทียบในส่วนค่าเช่าแล้ว กองทรัสต์มีค่าเช่าที่สูงกว่ากองอื่นๆ
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นางสาวจรี พร จารุ กรสกุล)
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