รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2562
ของ
ทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ บอลรู ม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท กรุ งเทพฯ เลขที่ 545
ซอยสุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
การแนะนาก่ อนการประชุม
พิธีกรที่ ประชุ มได้กล่าวต้อนรั บผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ และแนะนาคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ
อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรั สต์ ”) ที่ ปรึ กษากฎหมายและเลขานุ การที่ ประชุม บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (“บลจ. ไทยพาณิชย์ ”) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ และผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ที่มาร่ วม
ประชุมในวันนี้ ดังนี้
1.

2.

คณะกรรมการบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด
1. คุณจรี พร

จารุ กรสกุล

ประธานกรรมการ

2. คุณไกรลักขณ์

อัศวฉัตรโรจน์

กรรมการ

3. คุณพรเทพ

รัตนตรัยภพ

กรรมการอิสระ

อิชยพฤกษ์

กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
1. คุณเภรี

3.

ที่ปรึ กษากฎหมายซึ่งจะทาหน้าที่เป็ นเลขาที่ประชุม
1. คุณเกษมสี

4.

สกุลชัยสิ ริวชิ

ตัวแทนจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
1. คุณอรอนงค์

ชัยธง

5.

ตัว แทนจากบริ ษ ัท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดัส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
1. คุณเดวิด ริ ชาร์ด

นาร์โดน

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธุรกิจนิ คมอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนในต่างประเทศ

หลังจากนั้น พิธีกรได้เชิญคุณจรี พร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุม
คุณจรี พร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการ กล่าวสวัสดีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ และขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยสิ ริวชิ เลขานุการที่
ประชุม กล่าวชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนน คุณเกษมสี ได้ช้ ีแจง ดังนี้
เนื่ องจากมีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมเป็ นจานวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
จะขอให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ดาเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ท่านที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ
สาหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระ
นั้นๆ โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริ เวณทางออกเมื่อประชุมเสร็ จแล้ว
ในการนับคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่ งหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนา
คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่ วมประชุม
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ
ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ทั้งนี้ การนับคะแนนเสี ยงของผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องที่ขอมติ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
วาระที่ตอ้ งมีการลงมติในวันนี้ มีเพียงวาระเดียว คือวาระที่ 1 ส่ วนวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็ นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ทั้งนี้ มีผถู ้ ือหน่วยคัดค้านหรื อไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุหรื อไม่ ถ้าไม่มี ถือ
ว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์คดั ค้านหรื อไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุขา้ งต้น จึงถือ
ว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 114 ราย นับ
จานวนหน่วยทรัสต์ได้ 265,177,947 หน่วย (สองร้อยหกสิ บห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่ สิบเจ็ดหน่วย) คิดเป็ นร้อย
ละ 37.7405 ของหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดคือ 702,634,116 หน่วยทรัสต์ (เจ็ดร้อยสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่ พนั หนึ่ ง
ร้อยสิ บหกหน่วย) ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้แล้ว
ประธานฯ จึงขอเริ่ มการประชุมตามวาระที่ได้เรี ยนชี้แจงดังกล่าวดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
ประธานฯ กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้จัด ให้ มี ก ารประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งจัดให้มีข้ ึนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เรี ยบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น
จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์วา่ มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดต้องการซักถามประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

265,482,037

หน่วย คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

หน่วย คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสี ยง

0

หน่วย คิดเป็ นร้อยละ

0

ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเภรี อิชยพฤกษ์ กรรมการผูจ้ ดั การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นาเสนอรายละเอียดของ
วาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 ดังนี้
กองทรัสต์ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ซึ่ งลงทุนในทรัพย์สินจานวน 21 ยูนิต คิดเป็ น
พื้นที่รวม 55,131 ตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,590 ล้านบาท ทั้งนี้ ช่วงต้นปี ถึงกลางปี มีผเู ้ ช่ารายใหญ่ซ่ ึ งเปลี่ยนวิธีการ
ลงทุนจากการเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ เป็ นการซื้อที่ดินจาก WHA Group ซึ่งส่งผลให้อตั ราการเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ลดลง
ชัว่ คราว
ในไตรมาสที่สาม มีผเู ้ ช่ารายใหม่ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั กองทรัสต์จานวน 27,000 ตารางเมตร คิดเป็ นประมาณร้อยละ
8 ของพื้นที่ ให้เช่า ส่ งผลให้การดาเนิ นงานของกองทรั สต์ต้ งั แต่ไตรมาสที่ สามเป็ นต้นมาดี ข้ ึนตามลาดับ ต่อมาในช่ วงเดื อน
ตุลาคม กองทรัสต์ได้รับการจัด credit rating BBB+ จากบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติให้กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 และได้เข้าลงทุนในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 477 ล้านบาท พื้นที่ทรัพย์สินเพิ่มเติมจานวน 9
ยูนิต คิดเป็ น 15,916 ตารางเมตร
ปั จจุบนั ภาพรวมของอสังหาริ มทรัพย์ ที่ กองทรัสต์เข้าลงทุน แบ่งได้เป็ นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 332,505 ตารางเมตร
เป็ น 131 ยูนิต โดยแยกเป็ น Ready Built Factory (อาคารโรงงานสาเร็ จรู ป) 230,984 ตารางเมตร จานวน 108 ยูนิต และ Ready
Built Warehouse (อาคารคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป) 101,521 ตารางเมตร จานวน 23 ยูนิต นอกจากพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวยังมีพ้นื ที่หลังคา
ให้เช่า 179,649 ตารางเมตร ขนาดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ 9,691 ล้านบาท โดยลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์
เป็ นการลงทุนในสิ ทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่อสัญญาได้อีก 30 ปี กองทรัสต์มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจานวน 3,320
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.87 เมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์รวม สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ 8.7966
บาทต่อหน่วยทรัสต์
กองทรั สต์ล งทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ ัง อยู่ที่ จัง หวัด ชลบุ รี และระยอง และมี อี ก ส่ ว นอยู่ใ นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซึ่ งมีอยูส่ องประเภทหลัก คือ อาคารโรงงานและอาคารคลังสิ นค้า พื้นที่ต้ งั ที่กองทรัสต์ได้
ลงทุนมี ดังนี้

สาหรับอาคารโรงงาน จะอยูใ่ นพื้นที่
1) นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

จานวน 19 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 17,712 ตารางเมาตร

2) นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

จานวน 41 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 57,752 ตารางเมาตร

3) นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จานวน 32 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 127,508 ตารางเมตร

4) เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี จานวน 16 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 28,012 ตารางเมตร

สาหรับอาคารคลังสิ นค้า จะอยูใ่ นพื้นที่
1) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1

จานวน 2 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 16,820 ตารางเมาตร

2) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2

จานวน 11 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 50,996 ตารางเมาตร

3) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4

จานวน 10 ยูนิต

พื้นที่อาคารให้เช่า 33,705 ตารางเมาตร

อัตราการเช่าของพื้นที่และข้อมูลผูเ้ ช่า ณ สิ้ นไตรมาสที่สี่ของปี 2561 อัตราการเช่าของพื้นที่โดยรวมคิดเป็ นอัตรา
รวมร้อยละ 80.8 โดยแยกเป็ นอาคารคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ปร้อยละ 70.1 และอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปร้อยละ 85.5 ซึ่ งมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี เนื่ องจากในไตรมาสที่สามมีผเู ้ ช่ารายใหญ่เพิ่มขึ้น 1 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 8 ของ
พื้นที่ให้เช่า) และในไตรมาสที่สี่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผสู ้ นใจลงทุนในพื้นที่ของกองทรัสต์เพิ่มเติม จนปั จจุบนั ณ
ไตรมาสที่สี่อตั ราการเช่าอยูท่ ี่ร้อยละ 80.8 อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 185 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเดียวกันได้
ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ ช่าส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมยานยนต์ร้อยละ 31.2 รองลงมาเป็ นอุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ร้อยละ 22.9 อุตสาหกรรมด้านการอุปโภคบริ โภคร้อยละ 21.1 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 9.7 อุตสาหกรรมด้าน
บรรจุภณั ฑ์ร้อยละ 5.5 และอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 9.6
สัญชาติของผูเ้ ช่าส่ วนใหญ่เป็ นสัญชาติญี่ปุ่นร้อยละ 25.0 รองลงมาเป็ นยุโรปร้อยละ 23.1 ออสเตรเลียร้อยละ 17.4
และสหรัฐอเมริ การ้อยละ 9.9 โดยผูเ้ ช่าสัญชาติจีนมีอตั ราการเติบโตในปี 2561 ค่อนข้างสู ง ณ สิ้ นปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 11.1 และ
เอเชียประเทศอื่นๆ ร้อยละ 13.5
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ได้แสดงภาพสภาพทรัพย์สินของกองทรัสต์ท้ งั ภายนอกและภายใน ประกอบไปด้วยภาพด้าน
นอกอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปประเภทหลายคูหา (Attached) อาคารโรงงานประเภทหลังเดี่ยว (Detached) และ อาคารคลังสิ นค้า
สาเร็ จรู ป และภาพภายในอาคารในส่วนพื้นที่สานักงาน พื้นที่ใช้สอยดาเนินงาน และพื้นที่คลังสิ นค้า โดยกองทรัสต์ได้มีแผนใน

การบารุ งรักษาสภาพของทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพใหม่และเพื่อดึงดูดผูเ้ ช่าในการเช่าด้วยแผนการบารุ งรักษาทุกปี เช่น การซ่อมแซม
อุปกรณ์ การทาสี อุปกรณ์ การปรับปรุ งพื้นโรงงาน เป็ นต้น
ด้านผลประโยชน์ตอบแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในปี 2561 กองทรัสต์จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมด 4 ครั้งๆ ละ
ประมาณ 0.1910 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยจ่ายอย่างสม่าเสมอรวมทั้งสี่ ไตรมาสอยูท่ ี่ 0.7620 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพิ่มขึ้นจากปี
2560 ซึ่ งอยู่ที่ 0.7360 บาทต่อหน่วยทรัสต์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อผลประกอบการกองทรัสต์ดีข้ ึน กองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มากขึ้นตามลาดับ
ประธานฯ สอบถามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์วา่ มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านหนึ่ง สอบถามว่า ผลประกอบการของกองทรัสต์ดีข้ ึน แต่เหตุใดราคาซื้อ
ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จึงลดลง
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
สาเหตุที่ราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงมีสาเหตุดงั นี้
1. เรื่ องราคาซื้อขายหน่วยของกองทรัสต์ เริ่ มจากตอนก่อตั้งกองทรัสต์ซ่ ึงเป็ นกองทุนปิ ดมีกองทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุน และเมื่อกองทุนต่างชาติที่มีระยะเวลากองทุนครบอายุ ทาให้กองทุนดังกล่าวต้องขายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อคืน
เงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่ งเป็ นปกติของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่ไม่มีสภาพคล่องมากนัก ดังนั้น เมื่อ
กองทุนต่างชาติขายหน่วยลงทุน ทาให้ราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตกลง
2. อัตราการเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ลดลงเนื่ องจากผูเ้ ช่ารายใหญ่เปลี่ยนจากการเช่าทรัพย์ของกองทรัสต์ เป็ น
การซื้อที่ดินกับ WHA Group อย่างไรก็ตามการลดลงของอัตราการเช่าดังกล่าว มิได้ส่งผลกระทบต่อการจ่ายผลตอนแทนแก่ผถู ้ ือ
หน่วยของกองทรัสต์ เนื่องจากมีการประกันค่าเช่าในพื้นที่ที่วา่ งจากผูร้ ับประกันรายได้ของกองทรัสต์ นอกจากนี้ ด้วยปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จต่างๆ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทาให้อตั ราการเช่าเพิ่มขึ้นมาจนถึงร้อยละ 80 ตามที่ รายงานต่อที่
ประชุมทราบไปแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าอัตราการเช่าและราคาซื้อขายหน่วยของกองทรัสต์จะปรับสูงขึ้นตามผลประกอบการ
3. ประเด็นการลดทุน ประเด็นนี้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เข้าใจผิดว่ามีการลดทุนเนื่ องจากว่ากองทรัสต์ขาดทุนจากการ
ดาเนิ นงาน แต่ตามความจริ งแล้วเกิ ดจากการที่ กองทรัสต์ซ้ื อทรัพย์สินในราคาที่ สูงกว่าราคาประเมิน และเมื่อมีการประเมิ น
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายหลังทาให้ราคาประเมินทรัพย์สินต่ากว่าราคาที่กองทรัสต์ซ้ื อทรัพย์สิน จึงเกิดการขาดทุนทางบัญชี
ทาให้ไม่สามารถจ่ายปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยได้ จึงต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในรู ปแบบของการจ่ายเงินลดทุนแทน ซึ่ ง
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยก็ใช้วธิ ีการเดียวกันนี้ในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วย

ดังนั้น จากการประเมินของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สาเหตุที่ทาให้ราคาซื้ อขายหน่วยทรัสต์ลดลง น่ าจะมาจากสาเหตุ
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ ในการจ่ายผลตอบแทนผูถ้ ือหน่วยในครั้งล่าสุ ด กองทรัสต์จ่ายผลตอบแทนทั้งในรู ปแบบของ
เงินลดทุน และเงินปั นผล
คุณนาย จิรภัทร ประเสริ ฐทรง มีขอ้ สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้
1. แนวโน้มอัตราการเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ในปี 2562 จะเป็ นอย่างไร
2. ขอทราบรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ โดยไม่รวมค่าชดเชยรายได้ค่าเช่าแล้ว และรายได้เฉลี่ยต่อ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นเท่าไร เพราะว่ากองทรัสต์จะได้รับการชดเชยรายได้ค่าเช่าถึงสิ้นปี 2562 เท่านั้น
ประธานฯ ขอให้คุณเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารธุ รกิ จนิ คมอุตสาหกรรมและการลงทุ นใน
ต่างประเทศของบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรี ยล ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ชี้ แจงแนวโน้มอัตราการเช่ าพื้นที่ ของ
กองทรัสต์ในปี 2562
คุณเดวิด ริ ชาร์ ด นาร์ โดน ชี้แจงว่า อัตราการปล่อยเช่าเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2561 ร้อยละ 80.8 เนื่ องจากการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตสู งขึ้น ส่ งผลให้ความต้องการในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่ วนแนวโน้มการประกอบการ
ในปี นี้ คาดการณ์วา่ จะสามารถเพิ่มผูเ้ ช่าใหม่ได้ถึง 30,000 ตารางเมตร ซึ่งยังไม่รวมถึงการเช่าของผูเ้ ช่าพื้นที่ที่กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมในปี นี้ ทาให้คาดการณ์ได้วา่ อัตราการเช่าในปี 2562 จะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 87
อี กประการหนึ่ ง สัดส่ วนของอาคารใหม่ๆ ที่ กองทรัสต์จะมุ่งลงทุน เป็ นอาคารโรงงานสาเร็ จรู ป มากกว่าอาคาร
คลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป เนื่ องจากว่าอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปของกองทรัตส์มีความสามารถในการแข่งขันสู งกว่าอาคารคลังสิ นค้า
สาเร็ จรู ป เพราะมีทาเลที่ต้ งั ในนิ คมอุตสาหกรรม ส่ วนอาคารคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป ยังต้องพึ่งพาลูกค้าบางกลุ่มและมีการเช่าใน
ระยะสั้น โดยอาจแก้ปัญหาด้วยการหาผูเ้ ช่าระยะสั้นเพื่อเพิม่ อัตราการเช่าและแทนที่ดว้ ยผูเ้ ช่าระยะยาวในภายหลัง
ประธานฯ ขอให้ คุณเภรี อิชยพฤกษ์ กรรมการผูจ้ ดั การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นที่ 2
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้แจงว่า จากงบการเงินปี 2561 ที่ผถู ้ ือหน่วยถามถึงรายได้การลงทุนสุ ทธิ 526.91 ล้านบาท เมื่อ
หักรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า 200 ล้านบาท จะเหลือรายได้ที่ไม่ได้คิดรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า 326.88 ล้านบาท
โดยประมาณ กองทรัสต์จะมีรายได้เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อยูท่ ี่ 0.4652 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เมื่อเทียบกับ
ราคาปิ ดของกองทรัสต์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 ในราคา 7.85 บาท อัตราผลตอบแทนจะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 6-7 ของปี 2561
เมื่ อเที ยบผลตอบแทนกับกองทรัสต์ประเภทเดี ยวกับอยู่ที่ร้อยละ 4.8-6.3 ในขณะที่ ถา้ กองทรัสต์มีการประกันการเช่ า อัตรา
ผลตอบแทนของกองทรัสต์ขณะนี้จะอยูท่ ี่ร้อยละ 9.1
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดสอบถามเพิม่ เติม
พิธีกร แจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเภรี อิชยพฤกษ์ กรรมการผูจ้ ดั การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นาเสนอรายละเอียดของวาระ
นี้ต่อที่ประชุม
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้แจงว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ทางบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2561 ซึ่งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว ตามที่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2 ซึ่ งได้จัดส่ งให้กับผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ข้อมูลงบดุลและงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2561 สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
สาหรับสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2561 อยูท่ ี่ 9,691.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 1,257.77 ล้านบาท ซึ่ งเหตุผล
หลักของการเพิ่มขึ้นเกิดจากลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในปี ที่ผ่านมา หนี้ สินรวม อยูท่ ี่ 3,510.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ประมาณ 1,062.18 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ของหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงินกูย้ ืม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินทุนในการ
เข้าซื้ อทรั พย์สินของกองทรั สต์ในปี ที่ ผ่านมาด้ว ยเช่ นกัน ในส่ วนอื่ นๆ ของหนี้ สินจะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ย วเนื่ องกับการซื้ อ
ทรัพย์สินเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งทาให้สินทรัพย์สุทธิ ของกองทรัสต์อยู่ที่ 6,180.82 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 195.59 ล้านบาท เมื่อเทียบเป็ นสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยแล้ว อยูท่ ี่ 8.7966 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 จานวน 0.2784 บาทต่อหน่ วยทรั สต์ สาหรั บรายได้รวมในปี ที่ ผ่านมา อยู่ที่ 726.04 ล้านบาทเพิ่มขึ้ นจากปี 2560
จานวน 149.21 ล้านบาท ซึ่ งมาจากรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ได้ลงทุนเพิ่มเติม ดังนั้นในปี ที่ผ่านมาค่าเช่าเพิ่มขึ้น
รายได้จึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทาให้รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วอยูท่ ี่ 526.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
101.55 ล้านบาท สาหรับกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนนั้น เนื่ องจากปี 2560 มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินลดลงอยูท่ ี่ 850.77 ล้าน
บาท แต่ในปี 2561 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 123.21 ล้านบาท ซึ่ งทาให้การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุ ทธิ ระหว่างปี
2561 อยูท่ ี่ 650.12 ล้านบาท
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดต้องการซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดซักถาม
พิธีกร แจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเภรี อิชยพฤกษ์ กรรมการผูจ้ ดั การของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ นาเสนอรายละเอียดของวาระ
นี้ต่อที่ประชุม
คุณเภรี อิชยพฤกษ์ ชี้แจงว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2562 โดยผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีคือบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ ”) โดยมีรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
1.

นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรื อ

2.

นายไพบูล ตันกูล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรื อ

3.

นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
HREIT และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาหน้าที่แทนได้
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 มีจานวน 970,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่ งเท่ากับค่าสอบบัญชี ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีท้ งั งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส
พิธีกร สอบถามว่า มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดต้องการซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดซักถามเพิ่มเติม
พิธีกร แจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็ จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่าน
ใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหน่วยท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรื อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
เมื่อเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ

-จรี พร จารุ กรสกุล(นางสาวจรี พร จารุ กรสกุล)

ประธานในที่ประชุม

