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สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของกองทรั สต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของกองทรั สต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ )
1. การลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
1.

วันที่ทารายการ

2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ
คู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
กับการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยให้ ถือว่า
มติของที่ ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในเรื่ องนีจ้ ะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์มีมติ
: บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล บิ ว ดิ ง้ จ ากั ด (“บริ ษั ทเจ้ าของ
ทรั พย์ สิน ”) ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 บริ ษั ท เจ้ าของทรั พย์ สิ นเป็ นบริ ษัท ย่อยของบริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”)
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน มีความสัมพันธ์ กบั กองทรัสต์ HREIT โดยมี WHAID
เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายใหญ่ รายหนึ่งของ
กองทรั ส ต์ HREIT รวมถึ ง เป็ นผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นปั จจุ บั น ของ
กองทรัสต์ HREIT

3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

: WHAID มี ส่ ว นได้ เสี ย โดยเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ รายหนึ่ ง ของ
กองทรัสต์ HREIT และเป็ นผู้ที่กองทรัสต์ HREIT ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ภายหลัง
การได้ มาซึ่งทรัพย์ สินดังกล่าว และบริ ษัทเจ้ าของทรัพ ย์สินซึ่งเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนันเป็
้ นบริ ษัทย่อยของ WHAID

4. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: 1. กองทรัสต์ HREIT จะนาเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินและเงินประกันการ
เช่าและการบริ การ ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดย
การเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงงานแบบสาเร็ จรู ป (ReadyBuilt) และสานักงาน 30 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า และสิทธิ
ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 จากบริ ษั ท
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เจ้ าของทรัพย์ สินโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิ น 477,000,000 บาท (ชาระใน
วัน ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ ง
ประกอบไปด้ วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวเนื่ อ งซึ่งใช้ ในการดาเนิ น กิ จการภายในทรั พ ย์ สิน ที่ เช่า(ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ก องทรั ส ต์
HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญา
เช่ า อี ก 30 ปี ซึ่ ง มี ค่ า เช่ า สาหรั บ ระยะเวลาการเช่ า ที่ ต่ อ อายุจ านวน
30,000,000 บาท (ซึ่ ง จะช าระเมื่ อ มี ก ารต่ อ สัญ ญาเช่ า โดยไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ก องทรั ส ต์
HREIT จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ) ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะลงทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 มีรายละเอียดปรากฏตามข้ อ 5.
2. เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จะมา
จากการกู้ ยื ม เงิ น ประเภทวงเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาว จ านวนไม่ เ กิ น
420,000,000 บาท และเงินประกันการเช่าและการบริ การที่กองทรัสต์
HREIT ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบัน จานวนไม่เกิ น 80,000,000 บาท โดย
กองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการจัดหาวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิ น เพื่ อ ใช้ เป็ นแหล่ง เงิ น ทุ น หมุน เวี ย น (ในวงเงิ น จ านวนไม่ เกิ น
80,000,000 บาท) เพื่อสารองไว้ ใช้ ในกรณี ที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ อง
คืนเงินประกันการเช่าและการบริ การที่นาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ นอกจากนี ้ ใน
กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ไ ม่ อ าจจั ด หาวงเงิ น กู้ ระยะสั น้ จ านวนไม่ เ กิ น
80,000,000 บาทดังกล่าวนี ้จากสถาบันการเงินได้ กอ่ นที่จะกองทรัสต์จะ
ดาเนินการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะขอให้ WHAID
หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ม WHAID ให้ ก ารสนับ สนุน เงิ น ทุน หมุ น เวี ย น เพื่ อ
สารองใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและ
การบริ การที่นาไปใช้ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 การ
ขอสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จาก WHAID หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ม WHAID
ขึน้ อยู่กับ การพิ จารณาของ WHAID หรื อ บริ ษั ทในกลุ่ม WHAID การ
เจรจา เงื่อนไข และข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องระหว่าง WHAID หรื อ บริ ษัทใน
กลุ่ม WHAID กับ กองทรั สต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะใช้ ค วามพยายาม
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อย่างดีที่สดุ ในการจัด หาวงเงินกู้ระยะสันจากธนาคารพาณิ
้
ชย์ก่อนขอ
การสนับสนุนทางการเงินจาก WHAID หรื อ บริ ษัทในกลุม่ WHAID หาก
แม้ WHAID หรื อ บริ ษั ท ในกลุ่ ม WHAID ให้ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ยงั คงจะจัดหาเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสัน้ จากสถาบั น การเงิ น ต่ อ ไป ภาระผูก พั น ของ WHAID หรื อ
บริ ษัทในกลุ่ม WHAID ที่จะให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว
จะ สิ ้นสุดลงเมื่อกองทรัสต์ HREIT ได้ รับวงเงิ นกู้ระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิ น มาทดแทนการสนับ สนุน เงิ น ทุน หมุน เวีย นของ WHAID หรื อ
บริ ษั ทในกลุ่ม WHAID ในกรณี นี ้ เงื่อนไขจะเป็ นไปตามสัญ ญาตกลง
กระทาการที่กองทรัสต์ HREIT อาจเข้ าทากับ WHAID ต่อไป
3. ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารโรงงานและสานักงาน มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่ อย่างไรก็
ตามกองทรัสต์ HREIT จะขอให้ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ชาระค่าเช่าให้ แก่
กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่า และค่าเช่า ส่วนขาด
จากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT
เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญ ญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ต่อไป
4. กองทรั ส ต์ HREIT จะขอให้ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล
ดี เวลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน) (“WHAID”) หรื อ บริ ษั ท เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับ พืน้ ที่เช่าหลังคา
เป็ นระยะเวลา 15 ปี นับ จากวัน ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT เข้ า ลงทุ น หรื อ
จนกว่าจะมี ผ้ ูเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (“ระยะเวลารับ ประกัน ”)
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้ าท ากับ WHAID หรื อบริ ษั ท เจ้ าของทรั พ ย์ สิน ต่อ ไป โดยในระหว่าง
ระยะเวลารับประกันดังกล่าว กองทรัส ต์ HREIT จะให้ สิทธิแก่ WHAID
หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHAID
หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคล
อื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลา
รับประกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHAID หรื อบริ ษัท
เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น รั บ ช าระค่ า เช่ า หลัง คาให้ แก่ ก องทรั ส ต์ HREIT ณ
ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมา
ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
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เมื่อ WHAID หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินและ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับ WHAID หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคาตาม
เงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่า
หลังคาของ WHAID หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน ภายใต้ สญ
ั ญาตกลง
กระท าการเป็ นอัน สิ น้ สุด ลง ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ นไปตามสัญ ญาตกลง
กระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHAID หรื อบริ ษัทเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ต่อไป
อนึ่ ง ในช่ ว งระยะเวลารั บ ประกัน หาก WHAID หรื อ บริ ษั ท เจ้ าของ
ทรั พ ย์ สิ น สามารถจัด หาผู้เช่ ามาเช่ า พื น้ ที่ ห ลังคาดังกล่า วได้ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกัน
การชาระค่าเช่าหลังคา ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการเช่าและอัตรา
ค่าเช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ ว WHAID หรื อ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินไม่
ต้ องชาระค่าเช่าสาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาส่วนที่เหลือของทรัพย์สินที่เช่า
ส่วนที่ WHAID หรื อ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน สามารถจัดหาผู้เช่าได้ แล้ ว
ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าที่ WHAID หรื อ
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน จัดหามาได้ นนั ้ เข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่หลังคา
ดังกล่า วโดยมี อัต ราค่ า เช่ า ต่ า กว่า อัต ราข้ า งต้ น WHAID หรื อ บริ ษั ท
เจ้ าของทรัพย์สิน ยังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าส่วนที่ขาด สาหรับพื ้นที่เช่า
หลังคาดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ HRETI ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลา
รับประกัน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
HREIT จะเข้ าทากับ WHAID หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ต่อไป
5. กองทรั สต์ HREIT จะแต่งตัง้ WHAID ให้ เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
6. การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
(6.1) สัญญาเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างกับเจ้ าของทรัพย์สิน (ซึ่งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง)
(6.2) สัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์กบั เจ้ าของทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
(6.3) สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ ) และ
(6.4) สั ญ ญ าอื่ น ใด ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น สั ญ ญ าแต่ ง ตั ง้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ นต้ น
5. รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

: ทรัพ ย์ สิน ที่จะลงทุนเพิ่ มเติม ประกอบไปด้ วยสิท ธิ การเช่าที่ ดินและอาคาร
โรงงาน ดังนี ้
1. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิตโดยมีพื น้ ที่
ที่ดินประมาณ 6-0-48 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร
2. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิตโดยมีพืน้ ที่
ที่ดินประมาณ 6-3-50 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร
3. พื น้ ที่ เช่ าที่ ใช้ งานได้ ข องส่ว นหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467
ตารางเมตร
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น และอาคารโรงงานรวมมี พื น้ ที่ ที่ ดิ น ทั ง้ หมดประมาณ
12-3-98 ไร่ หรื อ 5,198 ตารางวา พื น้ ที่ อ าคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ
15,916 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่า ที่ ใช้ งานได้ ข องส่วนหลังคาของอาคาร
ประมาณ 8,467 ตารางเมตร

6. ขนาดของรายการและมูลค่ารวม : รายการเกี่ ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ของสิง่ ตอบแทน
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มูลค่า 560.89 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 9.08 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
รายการการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ซึ่งมี มูลค่า รวมไม่เกิ น
477,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 5.18 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของกองทรั ส ต์ HREIT ตามงบการเงิ น ฉบับ สอบทานสิ น้ สุด ณ วัน ที่ 30
กัน ยายน 2561 (ช าระในวัน ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยค่ า เช่ า ที่ ดิ น และอาคาร และค่ า ซื อ้
สังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สิน
ที่เช่า (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบีย น และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องที่
กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 5

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
สัญญาเช่าทรัพย์สินข้ างต้ นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุอีกจานวน 30,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่ อมีการต่อสัญ ญาเช่า
โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยน และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องที่
กองทรั ส ต์ HREIT จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ) โดยมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น
ดังกล่าว ได้ คานวณรวมรายการเกี่ยวโยงกันอื่นๆ ดังต่อไปนี ้
1. เจ้ าของทรัพย์สินชาระค่าเช่า สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่า และค่า
เช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่
อาคารโรงงานและสานักงานเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์
HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่าในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว ใน
อัตราค่าเช่าขันต
้ ่าดังต่อไปนี ้
อาคารโรงงานแบบ
Attached Building

อาคารโรงงานแบบ
Detached Building

193 บาท ต่อ ตร.ม.

210 บาท ต่อ ตร.ม.

ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้ าทากับ บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ต่อไป
2. บริ ษั ท ดับ บลิวเอชเอ อิน ดัสเตรี ย ล ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
(“WHAID”) จะช าระค่า เช่ าให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ HREIT สาหรั บ พื น้ ที่ เช่ า
หลังคา ในอัตราตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือนเป็ นระยะเวลา 15 ปี นับ
จากวัน ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT เข้ า ลงทุน หรื อ จนกว่ า จะมี ผ้ ู เช่ า ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว (“ระยะเวลารับประกัน ”) ทัง้ นี ้ เงื่อนไขเป็ นไปตาม
สัญ ญาตกลงกระท าการที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะเข้ า ท ากั บ WHAID
ต่อไป โดยในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว กองทรัสต์ HREIT
จะให้ สิทธิแก่ WHAID และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHAID ในอัน
ที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่า
กว่ า อัต ราค่ า เช่ า ที่ WHAID รั บ ช าระค่ า เช่ า หลัง คาให้ แก่ ก องทรั ส ต์
HREIT ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่าราย
อื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ HREIT

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
เมื่อ WHAID และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHAID ใช้ สิทธิ ในการ
เช่าหลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การ
ชาระค่าเช่าหลังคาของ WHAID ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอัน
สิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่ กองทรัสต์
HREIT จะเข้ าทากับ WHAID ต่อไป
3. รายการสนับสนุนทางการเงินจาก WHAID บริ ษัทในกลุม่ WHAID เพื่อ
ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ของกองทรั ส ต์ HREIT ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
80,000,000 บาท เพื่อสารองใช้ ในกรณีที่ต้องคืนเงินประกันการเช่าและ
การบริ ก ารที่น าไปใช้ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน เพิ่ ม ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตาม
สัญ ญาตกลงกระท าการที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะเข้ า ท ากั บ WHAID
ต่อไป
4. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ นนั ้ WHAID จะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) จาก
กองทรัสต์ HREIT ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
(1) ค่าจ้ างบริ หาร ดังนี ้
ระยะเวลา

ค่ าจ้ างบริหาร

ปี ที่ 1 - 5

ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ จากการดาเนินงาน

ปี ที่ 6 - 10

ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดาเนินงาน

5. ค่าธรรมเนี ย มในการจัด หาผู้เช่า (ในกรณี ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์
แนะนาหรื อจัดหา)
ก. ผู้เช่ารายใหม่โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อตัง้ แต่ 3 ปี ขึ ้นไป
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มเท่ า กั บ ค่ า เช่ า ที่
กองทรัสต์ HREIT จะได้ รับจานวน 1 เดือน ในกรณี ระยะเวลาการ
เช่าไม่ถึง 3 ปี ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียม
โดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบกับระยะเวลา
การเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณีระยะเวลาน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จัดหาผู้เช่ารายใหม่ด้วยตนเอง มิได้
ว่าจ้ างหรื อมอบหมายให้ นายหน้ าหรื อบุคคลอื่นจัดหาผู้เช่าดังกล่าว
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 7

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
ข. ผู้เช่าเดิม ต่อสัญ ญาเช่าและสัญ ญาบริ การกับ กองทรั สต์ HREIT
โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า เท่ า กั บ หรื อ ตัง้ แต่ 3 ปี ขึ น้ ไป ผู้บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มเท่ า กั บ ค่ า เช่ า ที่ ก องทรั ส ต์
HREIT จะได้ รับจานวน 0.5 เดือน ในกรณีระยะเวลาการเช่าตังแต่
้
1 ปี ขึน้ ไปแต่ไม่ถึ ง 3 ปี ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ มี สิท ธิ ได้ รับ
ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบ
กับ ระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณี ระยะเวลาน้ อยกว่า
หรื อเท่ากับ 1 ปี และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จดั หาผู้เช่ารายใหม่
ด้ วยตนเอง มิได้ ว่าจ้ างหรื อมอบหมายให้ นายหน้ าหรื อบุคคลอื่น
จั ด หาผู้ เช่ า ดั ง กล่ า ว ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าธรรมเนียม
ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ นไปตามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่
กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHAID ต่อไป
7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะลงทุน

: มูลค่าทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่ มเติมจะไม่เกิน 477,000,000 บาท (ชาระ
ในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบ
ไปด้ วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื ้อสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง
ใช้ ในการด าเนิ น กิ จ การภายในทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ก องทรั สต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึง่ มีค่า
เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวน 30,000,000 บาท (ซึ่งจะ
ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ)
ผู้ประเมินราคาอิสระจานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน
จากัด และบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมโดยใช้ วธิ ีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทังนี
้ ้ ราคา
ที่จะลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่า
ต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณ
ร้ อยละ 3.52
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8. เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: 1. มูลค่าของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้พิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้ รับจากรายงานประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระจานวน 2 ราย
2. ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ จะมีการระบุไว้
ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนจะเป็
ั้
นไปตามอัตราที่ จะได้
ตกลงร่ วมกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT และ WHAID และเมื่อพิจารณา
จากประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT ที่จัดทาขึน้ โดยใช้
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง ที่ จ ะได้ ก าหนดไว้ ใ น
สัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ การคิ ด อัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วไม่ ท าให้ กองทรั ส ต์ HREIT เสี ย
ประโยชน์ โดยกองทรัสต์ HREIT ก็ยงั มีกาไรจากการดาเนินงานในระดับ
ที่เหมาะสม อัต ราค่าตอบแทนผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ ดังกล่าวเป็ น
อัต ราค่า ธรรมเนี ย มที่ เปรี ย บเที ย บได้ กับ อัต ราค่าธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี ข อบเขต การให้ บริ การของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พย์ ที่ ใกล้ เคี ยงกันกับกองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทน
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส าหรั บ การบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั

9. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการให้ เช่า : ทาให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่ คง
ทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม
เพิ่ ม ขึน้ อี ก ทัง้ ยังช่ วยกระจายความเสี่ ย งของการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์
HREIT
10. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

: จากการกู้ ยื ม เงิ น ระยะยาวเพิ่ ม เติ ม และจากเงิ น ประกัน การเช่ า และการ
บริ การ รวมเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 477,000,000 บาท

11. การขออนุมตั ิทารายการ

: รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีมูลค่า
ตังแต่
้ 20,000,000 บาทขึ ้นไป หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์ HREIT ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ HREIT โดย
มีมูลค่าเท่ากับ 560.89 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 9.08 ทาให้ การเข้ าทา
รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการ
ขอมติ โดยรายละเอีย ดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มี
การขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
12. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทา
รายการ และเปรี ยบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการทา
รายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับ
บุคคลภายนอก

: 1. การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อก่อให้ เกิดโอกาส
ในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมใน
ระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT บริ ษัทฯ จึงเห็นว่า
การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ ที่ 2 นี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่ และมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึง่ จะเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้ กบั กองทรัสต์ HREIT โดยมีโอกาสจะทาให้ รายได้ ค่าเช่า
และผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทัง้
ยังช่วยกระจายความเสีย่ งของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป
โดยบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติ มซึ่งกาหนด
ไว้ ไม่เกิน 477,000,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร
และค่าซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรั พ ย์ สิน ที่ เช่ า (ไม่รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ค่า ธรรมเนี ย มการจด
ทะเบี ย น อากรแสต ม ป์ และภาษี ธุ ร กิ จเฉพาะ รวม ตลอด จน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่ง
มีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน 30,000,000 บาท
(ซึ่ ง จะช าระเมื่ อ มี ก ารต่ อ สั ญ ญาเช่ า โดยไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
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นอกจากนี ้ สาหรับรายการที่ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ บริ ษัทเจ้ าของ
ทรัพย์สินชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่
มีผ้ เู ช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ
จากวัน ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT เข้ า ลงทุ น หรื อ จนกว่ า จะมี ผ้ ู เช่ า ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว รายการที่กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHAID ชาระ
ค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาเป็ นระยะเวลา 15
ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วง
ระยะเวลาดัง กล่า ว และ รายการสนับ สนุน ทางการเงิ น จาก WHAID
บริ ษั ท ในกลุ่ม WHAID เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของกองทรั ส ต์
HREIT ซึ่งรายละเอีย ดเงื่ อ นไขเป็ นไปตามสัญ ญาตกลงกระท าการที่
กองทรั สต์ HREIT จะเข้ าท ากับ บริ ษั ท เจ้ าของทรั พ ย์ สิน และ WHAID
ต่อไปนันเป็
้ นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. การใช้ แ หล่งเงิ น ทุน จากการกู้ยื ม เงิ น โดยไม่มี ก ารเพิ่ ม ทุน ทาให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ การใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินประกันการเช่าและการ
บริ การที่กองทรัสต์ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบนั บางส่วน ทาให้ กองทรัสต์ไม่มี
ความจาเป็ นต้ องมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวมากเกินไป
3. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ นนั ้ ในการพิ จารณา
ความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่
WHAID จะเรี ยก เก็ บ จาก กองท รั ส ต์ HREIT บ ริ ษั ท ฯ ได้ ท าการ
เปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ที่ WHAID จะ
เรี ยกเก็ บกั บ กองทรั ส ต์ HREIT กั บ อั ต ราค่ า ต อบแทนผู้ บริ หาร
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ (Property Management Fee) ของกองทุ น รวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี
ขอบเขตการให้ บริ การของผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรัพ ย์ ที่ ใกล้ เคี ยงกันกับ
กองทรัสต์ HREIT
บริ ษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราเดิมกับที่ WHAID
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้
แรกและเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 และ อัต ราดัง กล่า วมี ค วามเป็ นธรรมและ
สมเหตุ ส มผล ประกอบกั บ WHAID เป็ นผู้ ประกอบการรายหนึ่ ง ใน
ประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความชานาญในการบริ หารงานอาคาร
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โรงงาน ทังยั
้ งมีความชานาญในการบริ หารจัดการและมีทีมงานด้ าน
ต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพ โดย WHAID นันถื
้ อว่าเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทัง้
มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าลงทุนเพิ่มเป็ นอย่างดี ซึ่งจะสามารถ
บริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น หลัก เพื่ อ สร้ างผลประโยชน์ ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์
HREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
13. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการ
ของบริ ษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ

: ไม่มี

2. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
1. รายการระหว่างกัน (ในปี ที่ผา่ นมา : 1. WHAID และบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์ สิน ให้ กองทรัสต์ HREIT เช่าทรัพย์ สิน
และปี ปั จจุ บั น จนถึ ง ไตรม าส
บางส่วนและขายสังหาริ มทรัพย์ในโครงการจานวน 5 โครงการในการลงทุน
ล่าสุด)
เพิ่ ม ครั ง้ ที่ 1 ของกองทรั สต์ HREIT ได้ แ ก่ (1) โครงการนิ ค มอุต สาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1 (2) โครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี
บอร์ ด (ระยอง) (3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (4) เขต
ประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (5) ดับบลิวเอชเอ โลจิ สติก ส์
พาร์ ค 4 ในราคารวม 1,589,847,751 บาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิต่อ
สัญ ญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุจานวน
100,000,000 บาท (ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า)
2. กองทรั ส ต์ HREIT ว่ า จ้ าง WHAID เป็ นผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 โดย
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารและค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า ทังนี
้ ้ ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (NAV)
3. กองทรัสต์ HREIT ให้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลติ ี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน) (WHAUP) และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บุ ค คลที่ WHAUP
กาหนด เช่าช่วงพื ้นที่หลังคาสาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 12

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
1 เพื่ อ น าไปใช้ ในการด าเนิ น กิ จ การโครงการ Solar Rooftop โดยการเช่ า
หลังคาอ้ างอิงจากพื ้นที่หลังคาที่ผ้ เู ช่าใช้ งานจริ ง อย่างน้ อยประมาณร้ อยละ
85 ของพื ้นที่หลังคาที่เช่าที่ใช้ งานได้ และคิดเป็ นอัตราค่าเช่าช่วง 3 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน และมีการปรับขึ ้นค่าเช่าช่วงร้ อยละ 6 ทุก ๆ 3 ปี
2. รายชื่ อผู้บริ หาร และรายชื่ อผู้ถื อ : 1. รายชื่ อ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ง เป็ นผู้จัด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
หน่ ว ยทรั ส ต์ 10 รายแรก ณ วัน
HREIT ประกอบด้ วย
ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด
1. นายเภรี อิชยพฤกษ์
กรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวจารุชา สติมานนท์

ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

3. นางสาวลินดา เอนกรัชดาพร

ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
นักลงทุนสัมพันธ์

4. นางสาวบุษริ นทร์ วัฒนสุนทรสกุล ผู้จดั การ ฝ่ ายกากับ ตรวจสอบ และ
บริ หารจัดการความเสีย่ ง
2. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่
22 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ งรายชื่อผู้ถือหน่วยปรากฏตาม สิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 14
3. ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายด้ านล่าง

4. รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายด้ านล่าง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 13

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

(เอกสารแนบท้ าย)
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT
สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวด 9 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบดุล (หน่ วย:บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ขาดทุนสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ สิ ้นงวด/ปี (หน่วย)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 30
กันยายน 2561

7,240,310,553
1,160,018,857
23,407,046
751,597
2,914,684
2,914,288
194,042
3,086,715
8,433,597,782

9,027,817,449
74,309,364
55,084,144
1,920,656
42,542,976
8,786,729
325,767
3,482,662
9,214,269,747

7,152,305
134,731,673
2,293,506,651
11,899,157
1,075,745
2,448,365,531
5,985,232,251

7,393,988
144,719,471
2,864,962,556
19,511,286
1,003,450
3,037,590,751
6,176,678,996

6,516,969,663
(531,737,412)
5,985,232,251
8.5182
702,634,116

6,196,638,770
(19,959,774)
6,176,678,996
8.7907
702,634,116

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 14

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย:บาท)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ คา่ เช่าหลังคา
รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด

ปี บัญชี 2560

ม.ค. - ก.ย. 2561

งบกระแสเงินสด (หน่ วย:บาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

ปี บัญชี 2560 ม.ค. - ก.ย. 2561
383,613,475 (1,203,844,868)
583,368,510
118,135,375
966,981,985 (1,085,709,493)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
สินทรัพย์สทุ ธิต้นงวดต่อหน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อหน่วย (บาท)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)

ปี บัญชี 2560 ม.ค. - ก.ย. 2561
10.0779
8.5182
(1.5597)
0.2725
6.19
5.18
29.03
32.97
0.41
0.49
5.40
5.39

447,229,592
4,871,459
123,777,724
955,014
576,833,789

380,289,112
4,426,222
151,262,427
589,100
536,566,861

13,077,500
12,183,204
2,447,783
13,594,514
13,601,668
54,904,669
521,929,120
96,573,980
425,355,140
1,213,630
(851,980,408)
(850,766,778)
(425,411,638)

10,764,011
10,764,011
1,648,800
16,199,446
20,171,535
59,547,803
477,019,058
87,837,031
389,182,027
122,595,611
122,595,611
511,777,638

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 15

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
(เอกสารแนบท้ าย)
สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 2 ราย คือ บริ ษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด และบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด ได้ ทา
การประเมินทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ดงั ต่อไปนี ้

โครงการ

พืน้ ที่ดนิ
(ไร่ -งานตารางวา)

เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ สระบุรี

12-3-98

1

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)
โรงงานและ พืน้ ที่หลังคา
สานักงาน
15,916

8,467

ราคาประเมิน
โดยวิธีรายได้ (ล้ านบาท)1
บริษัท กรุงสยาม บริษัท ทีเอพี
ประเมินค่ า
แวลูเอชั่น
ทรัพย์ สิน จากัด
จากัด
464.12
460.79

ราคาประเมิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึง่ คาดว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 16

