สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรั พย์ ท่ ี
กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
กองทรัสต์ HREIT มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม (“ทรั พย์ สินที่จะลงทุ น
เพิ่มเติม”) โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารโรงงาน และสานักงานที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดิน
และอาคารดังกล่าว และซือ้ สังหาริ มทรั พย์ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวเนื่องซึ่งใช้ ในการดาเนิน กิ จการภายในทรั พย์ สิน ที่เช่า โดยมี
รายละเอียดของการลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้
1.

ข้ อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ เป็ น สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด ("บริ ษัท
เจ้ าของทรัพย์ สิน")
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในครัง้ นี ้เรี ยกว่า ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ตารางสรุ ปข้ อมูลทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ประเภททรัพย์ สิน

ที่ดิน (ไร่)

ร ว ม ท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ เภ ท โร ง ง า น ร ว ม ท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ เภ ท โร ง ง า น
Detached Building
Attached Building

รวมทรัพย์ สินทัง้ หมด

6-3-50

6-0-48

12-3-98

1

8

9

พื ้นที่อาคาร (ตรม.)

4,720

11,196

15,916

อัตราการเช่า

100%

100%

100%

พื ้นที่หลังคา (ตรม.)

2,592

5,875

8,467

อายุอาคารเฉลีย่ (ปี )

6.17

6.13

6.13

จานวนสิง่ ปลูกสร้ าง (ยูนิต)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
2.

ลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT
กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยการเช่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างอาคารโรงงาน

สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี
นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า และสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรั พย์สินอีก 30 ปี และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวเนื่ องซึ่งใช้ ในการดาเนินกิ จการภายในทรั พย์ สินที่เช่า ("ทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุ น เพิ่ ม เติม ") ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จาก บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้ า ดังนี ้
1.
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิตโดยมีพื ้นที่ที่ดินประมาณ 6-3-50 ไร่
พื ้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร
1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิตโดยมีพื ้นที่ที่ดินประมาณ 6-0-48 ไร่
พื ้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร
2.
พื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร
สิทธิ การเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพื ้นที่ที่ดินทัง้ หมดประมาณ 12-3-98 ไร่ หรื อ 5,198 ตารางวา พื ้นที่
อาคารโรงงานทังหมดประมาณ
้
15,916 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467
ตารางเมตร
หมายเหตุ:
การลงทุนเพิ่ มเติมในทรั พย์ สินที่ จะลงทุนเพิ่ม เติ ม นี ้ กองทรั สต์ HREIT จะเข้ าลงทุน โดยการเข้ าทาสัญ ญาที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง)
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ
สัญญาจานองทรัพย์สนิ
สัญญาตกลงกระทาการ
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
3.

รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
3.1

รายละเอียดของทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
กองทรัสต์ HREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในราคารวมไม่เกิน 477,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้ านบาท) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่า
เช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื ้อสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เช่า (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี ้
โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

93C

4,720

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยว จานวน
1 หลัง

50690

6

3

50

6.17

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่ า



รวมทรัพย์ สินประเภทโรงงานแบบ
Detached Building

4,720

-

-

6

3

50

6.17

-

-

-

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

1

WHASIL

ลาดับ

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

แปลง
ที่ดนิ
เลขที่

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

1

WHASIL

27B

900

2

WHASIL

27C

900

อาคารคอนกรี ตเสริ ม
สองชัน้ จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง

ไร่

งาน ตร.วา

ขนาดที่ดนิ ประมาณ
ไร่

งาน ตร.วา

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี )

รูปแบบการลงทุน
อาคาร
ที่ดนิ
โรงงาน

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

ลาดับ

แปลง
ที่ดนิ
เลขที่

ขนาดที่ดนิ ประมาณ

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี )

27149

0

1

89

6.26

27149

0

1

89

6.26

รูปแบบการลงทุน
อาคาร
ที่ดนิ
โรงงาน
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)
สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า

ทรัพย์ สินมี
ผู้เช่ า

ทรัพย์ สิน
มีผ้ ูเช่ า



สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ลาดับ

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

แปลง
ที่ดนิ
เลขที่

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

3

WHASIL

27D

900

4

WHASIL

27E

900

5

WHASIL

27A

1,152

6

WHASIL

3B-02

1,656

7

WHASIL

93E

2,394

8

WHASIL

93F

2,394

รวมทรัพย์ สินประเภทโรงงานแบบ
Attached Building

11,196

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชัน้ จานวน 1
หลัง
-

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

ขนาดที่ดนิ ประมาณ
ไร่

งาน ตร.วา

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี )

รูปแบบการลงทุน
อาคาร
ที่ดนิ
โรงงาน

ทรัพย์ สิน
มีผ้ ูเช่ า

27149

0

1

89

6.26

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



27149

0

1

89

6.26

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



27149

0

2

52

6.26

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



52681

0

3

60

5.36

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



50690

1

1

40

6.17

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



50690

1

1

40

6.17

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



-

6

0

48

-

-

-

-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 5

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
3.1

รายละเอียดการเช่ าทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ข้ อมูลผู้เช่ารายใหญ่ตามขนาดพื ้นที่เช่า

ลาดับ

รายชื่อผู้เช่ า

1 Nikon (Thailand) Limited
Fujikura Automotive
2
(Thailand) Limited
Esmalglass-Itaca
3 (Thailand) Company
Limited
รวม

คิดเป็ น
คิดเป็ น
อายุ ปี ที่ครบกาหนด
อัตราส่ วนพืน้ ที่ อัตราส่ วน
สัญญา อายุสัญญาเช่ า สัญชาติ ประเภทธุรกิจ
ต่ อพืน้ ที่เช่ ารวม รายได้ ต่อรายได้
เช่ า (ปี )
(พ.ศ.)
(ร้ อยละ)
รวม (ร้ อยละ)
59.74
60.12
3
2562 / 2564(1)
ญี่ปนุ่
อุปโภคบริ โภค
29.86

31.64

3

2563

ญี่ปนุ่

อิเล็กโทรนิคส์

10.40

8.24

6

2566

สเปน

อุปโภคบริ โภค

100

100

ที ่มา: WHAIRM
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 30 กันยายน 2561
(1)
เนือ่ งจากผูเ้ ช่ามี สญ
ั ญาเช่าทัง้ หมด 3 สัญญาเช่า และมี อายุสญ
ั ญาที ่ต่างกัน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ า 6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
3.1

ประมาณการรายได้ ท่ คี าดว่ ากองทรัสต์ HREITจะได้ รับในช่ วงปี แรก

ประมาณการรายได้ ที่กองทรัสต์ HREIT จะได้ รับในช่วงปี แรกภายหลังการลงทุนเพิ่ม ประกอบด้ วย
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การที่ได้ จ่ายชาระเป็ นเงินสดจริ ง และรายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่า โดยมี
รายละเอียดของประมาณการรายได้ สาหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี ้
รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน
สาหรับปี ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
2
ที่มีอยู่เดิม หลังการลงทุนเพิ่ม 3
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ 2/3/4
รายได้ คา่ เช่าหลังคา 5
รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า 6
รายได้ ดอกเบี ้ย 7
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ 8
กาไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์ 9/10
ดอกเบี ้ยจ่าย 11
ค่าตัดจาหน่าย 12
กาไรสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไร
รายการปรับปรุ ง
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดค่าใช้ จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ 12
บวกกลับ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ตดั จาหน่ายและส่วนต่างดอกเบี ้ยจ่ายจาก
การคานวณด้ วยอัตราดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ ง 12
เงินสดสุทธิจากการลงทุนที่สามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไรและส่ วน
แบ่ งทุน
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)
ประมาณการเงินที่จ่ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
ประมาณการเงินที่จ่ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัตส์ (บาท)
- การปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
- การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาทต่ อหน่ วย)
อัตราการเติบโตของเงินที่จา่ ยแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่เพิม่ ขึ ้น (บาทต่อหน่วย)

596.97
5.24
102.02
0.67
704.90

635.96
5.50
102.02
0.68
744.15

29.98
674.92
46.08
105.71
14.26
508.86

31.68
712.47
47.91
122.62
17.54
524.41

4.23

6.66

10.03

10.87

523.12

541.95

100
523.12
702.63

100
541.95
702.63

0.724
0.020
0.7445

0.746
0.025
0.7713
0.0268
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หมายเหตุ
1. รอบระยะเวลาบัญชีของกองทรัสต์ คือตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึ ง เดือนธันวาคม ของทุกปี อสังหาริ มทรัพย์ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 ดังนัน้ จึงประมาณการรายได้ ใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน นับตังแต่
้ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
2. อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิมอ้ างอิงทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้ ลงทุนแล้ วจานวน 122 ยูนิต (ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2561) ใน 7 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1 (2) โครงการ
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (4) เขต
ประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (5) ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 1 (6) ดับบลิวเอชเอ โลจิ
สติกส์พาร์ ค 2 และ (7) ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 4
3. อสังหาริ มทรัพย์หลังการลงทุนเพิ่ม หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ ที่มีอยู่เดิม และอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ซึ่งได้ แก่ อาคารโรงงานจานวนทังหมด
้
9 ยูนิตในเขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
สามารถแบ่งออกเป็ น 1) อาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิต พื ้นที่อาคารรวม 11,196
ตารางเมตร และ 2) อาคารโรงงานแบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร 4,720 ตาราง
เมตร
4. รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ อ้ างอิงจากรายได้ ของทรัพย์สินต่อเดือน โดยอ้ างอิงจากประมาณการค่าเช่า
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ากับกองทรัสต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิม มีพื ้นที่ที่มีผ้ เู ช่า (Occupied area) ทังสิ
้ ้น 270,338 ตารางเมตร และมีอตั รา
ค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 188.59 บาทต่อเดือนตารางเมตร
 อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม มีผ้ เู ช่า (Occupied area) ทังสิ
้ ้น 15,916 ตารางเมตร
และมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 204.13 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร
5. รายได้ ค่าเช่าหลังคา ได้ แก่ รายได้ ที่กองทรัตส์ได้ รับจากการให้ เช่าช่วงพื ้นที่หลังคาของอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าเพื่อประกอบธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 ค่าเช่าหลังคาจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิม พื ้นที่หลังคารวมทังสิ
้ ้น 171,182 ตารางเมตร และมีอตั รา
ค่าเช่าถัวเฉลีย่ ที่ 3.00 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร
 ค่าเช่าหลังคาจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม พื ้นที่หลังคารวมทังสิ
้ ้น 8,467 ตาราง
เมตร และมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 3.00 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร
เจ้ าของทรั พ ย์ สิน ตกลงว่า หากในช่วงระยะเวลา 15 ปี นับ ตัง้ แต่วัน ที่ กองทรัสต์ เข้ าลงทุ น (“ระยะเวลา
รับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา”) หากพื ้นที่หลังคาในทรัพย์สินที่เช่า ยังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้ า
ลงทุน บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) หรื อ บริ ษัท เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ตกลงจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคาส่วนที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกันการ
ชาระค่าเช่าหลังคา ในอัตราค่าเช่า 3 บาท (สามบาท) ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัต ราค่าเช่าจะปรับ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทุกๆ 3 ปี
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
6. รายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่า เป็ นรายได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากเจ้ าของทรัพย์สิน ซึ่งตกลงจะจ่าย
ชดเชยรายได้ ค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
กล่าวคือ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนอยูเ่ ดิม วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2561 สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (วันที่คาดว่า
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิ่ม) สาหรับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ซึ่งอ้ างอิงจาก
สัญญาตกลงกระทาการระหว่างกองทรัสต์และเจ้ าของทรัพย์สิน โดยกาหนดอัตราค่าเช่าตามค่าเช่าเฉลี่ย
จากค่าเช่าเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักตามพื ้นที่และแบ่งตามประเภทของทรัพย์สนิ ที่เช่า
7. รายได้ ดอกเบี ้ย เกิดจากการที่กองทรัสต์นาเงินมัดจาเหลือรับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไปลงทุนใน
เงินลงทุนระยะสัน้ โดยประมาณการผลตอบแทนที่เฉลีย่ ร้ อยละ 0.6 ต่อปี
8. ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ ห ารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้ วย ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่าให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่า สาธารณู ป โภคส่ว นกลาง ค่าใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง และค่าธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ที่
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเพิ่ม จะเรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 1.75 ในปี ที่ 1-5 และอัตราร้ อยละ 5 ในปี ที่ 6-10
ของรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ (ไม่รวมรายได้ จากการชดเชยรายได้ รายได้ จากค่าเช่าหลังคา และ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
9. ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ จะเรี ยกเก็บตามที่ ระบุในสัญญาโดยจะเรี ยกเก็บในอัตราไม่เกินร้ อยละ
0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) และเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่า
12.50 ล้ านบาทต่อปี
10. ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรั สต์ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ ายในการด าเนิน งาน เช่ น ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
ค่า ธรรมเนี ยมนายทะเบี ย นหน่วยทรั สต์ ค่าธรรมเนี ยมรายปี ในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย และ
สานักงานกลต. ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์สาหรับประมาณการตาม
สมมติฐานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นันถื
้ อเอาจานวนที่ระบุในร่างสัญญาที่มี และการ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
11. ดอกเบี ้ยจ่าย คานวณจากเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินในปั จจุบนั ของกองทรัสต์กบั สถาบันทางการเงินอัน
ประกอบไปด้ วย เงินกู้ครัง้ ที่ 1 จานวน 2,325 ล้ านบาท, เงินกู้ครัง้ ที่ 2 จานวน 575 ล้ านบาท และการกู้ยืม
เงินระยะยาวเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้จานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาทจากสถาบันการเงิน ทังนี
้ ้
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงินจะบันทึกเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนทางการเงินด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่ แท้ จริ ง
12. ค่าตัดจาหน่าย ได้ แก่ ค่าตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า และค่าตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายรอ
การตัดบัญชี ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการจัดตังกองทรั
้
สต์ ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
13. สมมติฐานอื่นๆ ประมาณการตามสมมติฐานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถูกจัดทาขึ ้นโดย
มีข้อสมมติฐานอื่นๆดังนี ้
 ไม่มีการเปลีย่ นแปลงในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน
 ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติมตลอดช่วงเวลาประมาณการ
 ไม่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฏหมายภาษี หรื อกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
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 ผู้เช่าทุกรายปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และสัญญาบริ การ / ร่างสัญญาเช่า และร่างสัญญาบริ การ
 ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยฝ่ ายทุน (CAPEX) ในระหว่ า งช่ ว งเวลาประมาณการ เนื่ อ งจากเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น
รับประกันค่าใช้ จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว
 ไม่มีค่าภาษี โรงเรื อนที่เกี่ยวเนื่องจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ในครัง้ นี ้ในช่วงเวลาประมาณการ
เนื่องจากเจ้ าของทรัพย์สินตกลงรับผิดชอบชาระภาษี ดงั กล่าวเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ น
ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ
ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์ สินที่กองทรั สต์ HREIT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
พืน้ ที่ท่ ีดนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุน

12 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ HREIT
โครงการในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี

เช่าที่ดนิ และอาคารจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ

(WHASIL)

อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด

พืน้ ที่เช่ าทัง้ หมดที่กองทรัสต์ HREITจะเข้ าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร)
พื ้นที่อาคาร

15,916

ส่วนหลังคาทังหมด
้

14,112

ส่วนหลังคาที่ใช้ งานได้

8,467

ราคาประเมินทรั พย์ สินรวมเฉพาะส่ วนที่กองทรัสต์ HREITจะลงทุน1 (บาท)
ราคาประเมินโดยบริ ษัท กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด 464,120,000
ราคาประเมินโดยบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด
มูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ HREITจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าธรรมเนียม
การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่ เกิน
(บาท)
ค่ าเช่ าสาหรับระยะเวลาการเช่ าที่ต่ออายุ 30 ปี (บาท)
1

460,790,000

477,000,000

30,000,000

ราคาประเมิ นทรัพย์สิน ณ วันที ่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที ่จะลงทุนเพิ่มเติ ม

3.1

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ต่อราคาประเมินทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินอิสระ

ทางผู้จัดการกองทรัพสต์ได้ พิจารณารายงานประเมินทรัพย์สินของผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ทัง้ 2 ราย
พบว่ารายการประเมินได้ สะท้ อนถึงราคาทรั พย์ สิน ที่เหมาะสม โดยอ้ างอิงสมมติฐาน ตามสภาพเศรษฐกิ จ
ปั จจุบนั และตังอยู
้ ่บนมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประเมินทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ ความคิดเห็นของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่บนข้ อมูล
พื ้นฐานปั จจุบนั ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ เศรษฐกิจในอนาคต
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จากการตรวจสอบรายงานประเมินทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระทัง้ 2 ราย โดยวิธีวเิ คราะห์จากรายได้
(Income Approach) สาหรับการเช่า 30 ปี และสิทธิการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี พบว่ามีสมมติฐานหลักในการ
คานวนหามูลค่าทรัพย์สนิ ดังตารางต่อไปนี ้
รายละเอียด

ผู้ประเมิน
บริษัท กรุงสยามประเมินค่ า
บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น
ทรัพย์ สิน จากัด
จากัด

(1) สมมติฐานเกี่ยวกับรายได้
1.1) รายได้ จากค่าเช่า (พิจารณาค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบสัญญาเช่า)
- โรงงานแบบ Attached ในปี 2562
190.00 บาท/ตร.ม./เดือน
- โรงงานแบบ Detached ในปี 2562
210.00 บาท/ตร.ม./เดือน
- อัตราการเติบโตของค่าเช่า
ปรับขึ ้น 8% ทุก 3 ปี

1.2) อัตราการเช่า
- อัตราการเช่า ปี ที่ 1
90.00%
- อัตราการเช่า ปี ที่ 2
91.00%
- อัตราการเช่า ปี ที่ 3
92.00%
- อัตราการเช่า ปี ที่ 4
93.00%
- อัตราการเช่า ปี ที่ 5 - สิ ้นสุดสัญญาเช่า
95% (ตลอดการประมาณการ)
1.3) รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี แรก
- โรงงานแบบ Attached
193.00 บาท/ตร.ม./เดือน
- โรงงานแบบ Detached
210.00 บาท/ตร.ม./เดือน
1.4) รายได้ จากค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา รวมระยะเวลา 15 ปี
- พื ้นที่เช่าช่วงบริ เวณหลังคา
60% ของพื ้นที่หลังคา
- อัตราการเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา ขันต
้ ่า
85% ของพื ้นที่เช่าช่วง
- อัตราค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา
3.00 บาท/ตร.ม./เดือน
- อัตราการเติบโตของค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา
ปรับขึ ้น 6% ทุก 3 ปี
(2) สมมติฐานเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่าย
2.1) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
- ปี ที่ 1-5
1.75% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
- ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป
5.00% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
2.2) ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
0.70% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
2.3) ค่าใช้ จ่าย รักษาความปลอดภัย เบี ้ยประกันภัย และบารุ งรักษา
- อัตราค่าใช้ จ่าย
1.10% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
- อัตราการปรับราคา
ปรับขึ ้น 2% ต่อปี

190.00 บาท/ตร.ม./เดือน
210.00 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึ ้น 2% ต่อปี (ปี ที่ 1-5)
ปรับขึ ้น 2.5% ต่อปี
(ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป)
90.00%
91.00%
92.00%
93.00%
95% (ตลอดการประมาณการ)
193.00 บาท/ตร.ม./เดือน
210.00 บาท/ตร.ม./เดือน
60% ของพื ้นที่หลังคา
85% ของพื ้นที่เช่าช่วง
3.00 บาท/ตร.ม./เดือน
ปรับขึ ้น 6% ทุก 3 ปี

1.75% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
5.00% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
0.70% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
25 บาท/ตร.ม./ปี
ปรับขึ ้น 2% ต่อปี (ปี ที่ 1-5)
ปรับขึ ้น 2.5% ต่อปี
(ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป)
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รายละเอียด

ผู้ประเมิน
บริษัท กรุงสยามประเมินค่ า
บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น
ทรัพย์ สิน จากัด
จากัด
2.4) ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของนิคม (เฉพาะ โรงงานแบบ Attached)
- อัตราค่าส่วนกลาง HSIL
1,350 บาท/ไร่ /เดือน
1,350 บาท/ไร่ /เดือน
- อัตราการปรับราคา
ปรับขึ ้น 5% ทุก 3 ปี
ปรับขึ ้น 5% ทุก 3 ปี
2.5) การสารองเพื่อการปรับปรุ งอาคารในอนาคต (CAPEX)
- ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป
1.50% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่ 1.50% ของรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
2.6) ค่าใช้ จ่ายการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี
30 ล้ านบาท
30 ล้ านบาท
(3) สมมติฐานด้ านอื่นๆ
- อัตราคิดลด (Discount rate)
9.50%
9.50%
(4) มูลค่ าทรัพย์ สิน
รวมมูลค่ าทรัพย์ สิน
464,120,000 บาท
460,790,000 บาท

ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นต่อสมมติฐานหลักที่สาคัญที่ใช้ ในการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี ้
อัตราค่าเช่าตลาดของทรัพย์สินตามการประมาณการของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละราย ได้ พิจารณาจาก
ข้ อมูลที่ได้ ทาการสารวจแล้ วปรับ เพิ่ม -ลด ตามความเหมาะสมของปั จ จัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และศักยภาพการใช้
ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกับได้ พิจารณาถึงสภาพตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ในปั จจุบนั แล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาการใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจค่าเช่าตลาดเพื่อเปรี ยบเทียบกับทรัพ ย์สินที่แตกต่างกัน และมุมมองในการวิเคราะห์ ให้
คะแนนคุณ ภาพถ่วงนา้ หนัก (Weight Quality Score) ของข้ อมูลดังกล่าวที่แตกต่างกันเป็ นสาคัญ จึงเป็ นอัต ราที่
ยอมรับได้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่า อัตราการเช่าในระยะยาวของสินทรัพย์อยูท่ ี่ร้อยละ 95 ดังกล่าวได้ คานึงถึง
ระยะเวลาการหาผู้เช่าใหม่ภายหลังสิ ้นสุดสัญญาเช่า ซึง่ สัญญาเช่าส่วนใหญ่ให้ สทิ ธิแก่ผ้ เู ช่าในการต่ออายุสญ
ั ญา โดย
ต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนก่อนสิ ้นสุด ระยะเวลาการเช่า จึงเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอที่คาดว่าจะ
สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ โดยปั จจุบนั อัตราเช่าจริ งอยู่ที่ร้อยละ 100 หากพิจารณอัตราเช่าในระยะยาว สมมติฐาน
ของผู้ประเมินทรัพย์สนิ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
ในส่วนของอัตราคิดลด (Discount Rate) ผู้ประเมินทรัพย์สนิ ทัง้ 2 รายได้ ให้ ความเห็นไปในทางเดียวกัน โดย
อ้ างอิงมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประเมินทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้อัตราคิดลดดังกล่าวได้ พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลและ พิจารณาจากความเสีย่ งเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจนันๆ
้
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4.

สรุ ปข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ HREIT
จะลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่ใหม่ได้ แก่ สิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท1) โรงงานให้ เช่า
แบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิต มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 4,720 ตารางเมตร 2) โรงงานให้ เช่าแบบ
Attached Building จานวน 8 ยูนิต มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 11,196 ตารางเมตร คิดเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 9
ยูนิต และมีพื ้นที่อาคารรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 15,916 ตารางเมตร ตังอยู
้ ่บนที่ดินที่มีเนื ้อที่รวมประมาณ 12 ไร่ 3
งาน 98 ตารางวา ตังอยู
้ ่บนโครงการเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตังอยู
้ ่ อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี ประกอบด้ วยสิทธิ การเช่าในที่ดิน โดยเป็ นการเช่าและแบ่งเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด สิทธิ การเช่า
อาคารโรงงานรวม 9 ยูนิต โดยมีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 15,916 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ
อัน เป็ นส่ว นควบของที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ
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4.1

รายละเอียดทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์ HREIT
อสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม

โครงการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด
(WHAESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (ESIE)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุรี (HCIE)
โครงการดับบลิวเอชเอโลจิ
สติกส์พาร์ ค 1 (WHALP1)
โครงการดับบลิวเอชเอโลจิ
สติกส์พาร์ ค 2 (WHALP2)
โครงการดับบลิวเอชเอโลจิ
สติกส์พาร์ ค 4 (WHALP4)
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเอชเอดับบลิว
สระบุรี (WHASIL)
รวม

อสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่ม

อสังหาริมทรัพย์ ทงั ้ หมดภายหลังการลงทุนเพิ่ม

พืน้ ที่ดิน
พืน้ ที่ดิน
พืน้ ที่ดิน
พืน้ ที่อาคาร
พืน้ ที่หลังคา1
พืน้ ที่อาคาร
พืน้ ที่หลังคา1
พืน้ ที่อาคาร
พืน้ ที่หลังคา1
(ไร่ -งานจานวนยูนิต
(ไร่ -งานจานวนยูนิต
(ไร่ -งานจานวนยูนิต
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
ตารางวา)
ตารางวา)
ตารางวา)
144-1-35.18

127,508

32

68,419

-

-

-

-

144-1-35.18

127,508

32

68,419

45-0-25.4

57,752

41

30,082

-

-

-

-

45-0-25.4

57,752

41

30,082

18-0-29.3

17,712

19

9,072

-

-

-

-

18-0-29.3

17,712

19

9,072

10-1-75

16,820

2

9,936

-

-

-

-

10-1-75

16,820

2

9,936

39-2-58

50,996

11

28,440

-

-

-

-

39-2-58

50,996

11

28,440

20-1-37.5

33,705

10

18,838

-

-

-

-

20-1-37.5

33,705

10

18,838

13-0-96

12,096

7

6,394

12-3-98

15,916

9

8,467

26-0-94

28,012

16

14,861

291-0-56.376

316,589

122

171,181

12-3-98

15,916

9

8,467

304-1-93

332,505

131

179,648

1

พืน้ ทีห่ ลังคาทีใ่ ช้งานได้
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4.2

ข้ อมูลของผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ า
อัตราส่วนตามพื ้นที่เช่า
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม

ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม

รวมทรัพย์สินหลักภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม
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4.3

อายุคงเหลือของสัญญาเช่ าของผู้เช่ า

ปี ที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่า (พ.ศ.)
ภายในปี 2560
ภายในปี 2561
ภายในปี 2562
หลังจากปี 2562

คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ ตอ่ รายได้ รวม (ร้ อยละ)
ทรัพย์สนิ หลักที่
รวมทรัพย์สนิ หลัก
ทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุน
กองทรัสต์ HREIT ลงทุน
ภายหลังการลงทุน
เพิ่มเติม
อยูเ่ ดิม
เพิ่มเติม
2.0
30.1
3.7
31.2
29.7
31.1
20.7
29.9
21.3
46.1

10.4

43.9
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

4.4

สัดส่ วนรายได้ ของผู้เช่ า 5 อันดับรายแรก
รายชื่อผู้เช่ า
ลาดับ

1
2
3
4
5
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ า
จากผู้เช่ า 5 อันดับ
แรก ต่ อรายได้ ค่าเช่ า
รวม

ทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์
HREIT ลงทุนอยู่เดิม
Saffron Living Company
Limited
Futuris Automotive
(Thailand) Ltd.
Visy Packaging (Thailand)
Limited

ทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
Nikon (Thailand) Limited
Fujikura Automotive
(Thailand) Limited
Esmalglass-Itaca
(Thailand) Company
Limited

Nittsu Logistic (Thailand)
Company Limited
ZF Lemforder (Thailand)
Company Limited
33.95

รวมทรัพย์ สินหลัก
ภายหลังการลงทุน
เพิ่มเติม
Saffron Living Company
Limited
Futuris Automotive
(Thailand) Ltd.
Visy Packaging
(Thailand) Limited.
Nittsu Logistic (Thailand)
Company Limited
ZF Lemforder (Thailand)
Company Limited

100

30.57
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