สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันของกองทรั สต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรั สต์ )

เสนอต่ อ

ผู้ถือหน่ วยของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เหมราช

จัดทาโดย

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
23 พฤศจิกายน 2561
ชัน้ 21/1 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 679 5400 โทรสาร 02 679 5401

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ

สารบัญ
คานิยาม ...................................................................................................................................................................3
บทสรุปผู้บริ หาร ........................................................................................................................................................9
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ..............................................................13
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ................................................................................................................13
1.1 ประเภทและขนาดของรายการ .........................................................................................................................15
1.2 วันที่เกิดรายการ ..............................................................................................................................................16
1.3 แหล่งที่มาของเงินทุน .......................................................................................................................................16
1.4 คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างกัน .....................................................................................17
1.5 รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ..........................................................................18
1.6 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้ อง........................................................................................................29
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน .........................................................................51
3. ความสมเหตุสมผลของการได้ มาซึง่ สินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ .................................52
3.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ ...........................................................................................52
3.2 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการเกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) .......................................................................53
3.3 ความเสีย่ งของการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการเกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) .......................................................................58
4. ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ ...............................................................................................61
4.1 ความเหมาะสมของราคา .................................................................................................................................61
4.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ ............................................................................................................75
สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ...................................................................................................................76
เอกสารแนบ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ........................................................................................79
เอกสารแนบ 2: ข้ อมูลโดยสรุ ปของทรั สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ ม ทรัพย์เหมราช ...............................84
เอกสารแนบ 3: สรุปผลประกอบการของผู้เช่ารายย่อยของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 .....................................94
เอกสารแนบ 4: ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2...............................95

2
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ

คานิยาม
“กองทรัสต์ HREIT”
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
“ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2” ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมประกอบไปด้ วยสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน
ดังนี ้
1. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จ านวน 8 ยู นิ ต โดยมี พื น้ ที่ ที่ ดิ น
ประมาณ 1-0-48 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร
2. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 1 ยู นิ ต โดยมี พื น้ ที่ ที่ ดิ น
ประมาณ 6-3-50 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร
3. พื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร
“WHA ID” หรื อ “ผู้บริ หาร
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
อสังหาริ มทรัพย์”
“บริ ษัทฯ” หรื อ “WHA IRM” หรื อ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
“ผู้จดั การกองทรัสต์”
“บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ” หรื อ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด
“WHA IB”
“ประกาศทีเ่ กี่ยวข้ องกับการทา
1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555
รายการ”
เรื่ องข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 21 พฤศจิ กายน
2555 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

“ผู้ประเมินอิสระ”
“ตลาดหลักทรัพย์”
“สานักงาน ก.ล.ต.” หรื อ “SEC”
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ
“BTCAS”
“DCF”
“FCF”
“MLR”
“NAV”
“NPV”
“SCBAM” หรื อ “ทรัสตี”

2) ข้ อบัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิ ก ถอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2556 (บจ/ร 29-00)
บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด (“TAP”) และ บริ ษัท กรุงสยามประเมินค่า
ทรัพย์สนิ จากัด (“SCA”)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow)
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขนต
ั ้ ่าสาหรับลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (Minimum Lending Rate)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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“TAV”
“TSD”
“WACC”
“WHA SIL”

มูลค่าสินทรัพย์รวม (Total Asset Value)
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
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23 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)

เรียน

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช

เอกสารแนบ:

1) ข้ อมูลทัว่ ไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
2) ข้ อมูลโดยสรุปของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
3) สรุปผลประกอบการของผู้เช่ารายย่อยของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
4) ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

อ้ างถึง:

1) มติคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด เกี่ยวกับการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
2) สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของกองทรัสต์กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
3) สรุ ป สาระส าคัญ ของร่ า งสัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคาร สัญ ญาซื อ้ ขาย
สังหาริ มทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) สัญญาตกลงกระทาการของเจ้ าของทรัพย์สนิ สัญญาต่อท้ ายหนังสือสัญญาจานองที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ าง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และเอกสารเงื่อนไขการกู้ยืมเงินเบื ้องต้ น
4) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดทาโดย บริ ษัท กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด ประเมิน
ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
5) รายงานการประเมิ น มูลค่า ทรั พ ย์ สิน จัด ท าโดย บริ ษั ท ที เ อพี แวลูเ อชั่น จ ากัด ประเมิ น ณ วัน ที่
3 กันยายน 2561
6) ร่างรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน จัดทาโดย บริ ษัท แชนด์เล่อร์
เอ็มเอชเอ็ม จากัด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
7) สัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่ารายย่อยของกองทรัสต์ HREIT และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
8) งบการเงิ น ตรวจสอบของกองทรั สต์ HREIT ณ 31 ธัน วาคม 2559 31 ธัน วาคม 2560 ที่ ได้ รั บ การ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ณ 30 กันยายน 2561 ที่ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
9) หนังสือรับรองบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
10) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) ของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
11) รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
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ตามที่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “WHA IRM” หรื อ “ผู้จดั การ
กองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ของทรั สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้ กองทรัสต์
HREIT ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงงาน สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ าง
อื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการ
เช่า จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด (“บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ” หรื อ “WHA IB”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ
WHA ID ในราคารวมกันไม่เกิน 477 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT
จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุจานวน 30 ล้ านบาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการ
ต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ)
โดยกองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร
โรงงาน สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
30 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เช่า ดังนี ้
1. สิทธิ การเช่าที่ดินและอาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิต โดยมีพืน้ ที่ที่ดินประมาณ
6-0-48 ไร่ และพื ้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร
2. สิทธิ การเช่าที่ดินและอาคารโรงงานแบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิต โดยมีพืน้ ที่ที่ดินประมาณ
6-3-50 ไร่ และพื ้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร
รวมพื ้นที่ที่ดินทังหมดประมาณ
้
12-3-98 ไร่ หรื อ 5,198 ตารางวา พื ้นที่อาคารโรงงานทังหมดประมาณ
้
15,916
ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคารประมาณ 8,467 ตารางเมตร
ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารโรงงานและสานักงานมีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHA IB
ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรั สต์ HREIT สาหรั บทรั พย์ สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ ูเช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าช่วงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA IB ต่อไป
นอกจากนัน้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHA ID หรื อ WHA IB ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่
เช่าหลังคาเป็ นระยะเวลา 15 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าช่วงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(“ระยะเวลารับประกัน”) ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA ID หรื อ
WHA IB ต่อไป โดยในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว กองทรัสต์ HREIT จะให้ สิทธิแก่ WHA ID หรื อ WHA IB และ/
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ID หรื อ WHA IB ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ตา่ กว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA ID หรื อ WHA IB
6
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ

รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมา
ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
ทังนี
้ ้ เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จะมาจากการกู้ยืมเงิน ประเภทวงเงินกู้ยมื
ระยะยาว จานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาท และเงินประกันการเช่าและการบริ การที่กองทรัสต์ HREIT ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบนั
จานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท โดยกองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการจัดหาวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียน (ในวงเงินจานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท) เพื่อสารองไว้ ใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงิน
ประกันการเช่าและการบริ การที่นาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอาจไม่มี สภาพคล่องเพียงพอ
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ไม่อาจจัดหาวงเงินกู้ระยะสัน้ จานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาทดังกล่าวนี ้จากสถาบัน
การเงินได้ ก่อนที่จะกองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะขอให้ WHA ID หรื อ บริ ษัท
ในกลุม่ WHA ID ให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสารองใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่า
และการบริ การที่นาไปใช้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของ WHA ID หรื อบริ ษัท
ในกลุม่ WHA ID
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ID ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์
HREIT โดย ณ วันที่ 23 สิงหาคม WHA ID ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ HREIT รวมทังเป็
้ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั ทรัพย์สินซึง่ กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั
ให้ เป็ นผู้บริ หาร อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั ง้ ที่ 2 นี ้ พร้ อมกับเข้ าทาสัญญาตกลงกระทาการ
กับ WHA ID และ/หรื อ WHA IB ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และมีความประสงค์ที่จะให้
สิท ธิ แ ก่ WHAID หรื อ WHA IB และ/หรื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ WHA ID หรื อ WHA IB ในอัน ที่ จ ะเช่ า หลัง คาของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 2 จากกองทรัสต์ HREIT ได้ ก่อน บุคคลอื่น
ดังนัน้ การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้จะมีการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผู้จดั การกองทรัสต์) ดังนี ้
ก) WHA IB ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม และเป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA ID
ข) WHA IB มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ กองทรั สต์ HREIT โดยมี WHA ID เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯ ซึ่ง เป็ น ผู้จัด การ
กองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรั สต์
HREIT โดย ณ วันที่ 23 สิงหาคม WHA ID ถื อหน่วยทรัสต์ ในอัตราร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ HREIT รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์
HREIT
ทัง้ นี ้ WHA ID มี ส่ว นได้ เ สี ย โดยเป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของกองทรั ส ต์ HREIT และเป็ น ผู้ที่
กองทรัสต์ HREIT ประสงค์จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ภายหลัง
การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ WHA IB ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนันเป็
้ นบริ ษัทย่อยของ WHA ID
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ดังนัน้ การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับ 560.89 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 9.08 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT จึงเป็ นการทาธุรกรรมการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์
และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ที่มีขนาด
รายการตังแต่
้ 20 ล้ านหรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์สทุ ธิ ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้ รับอนุมตั ิ จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตาม 1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) 2) ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2556 (บจ/ร 29-00) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ”) และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทังนี
้ ้
การทารายการข้ างต้ น จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องนี ้จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “BTCAS”) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นอิสระจากกองทรัสต์ HREIT WHA ID WHA IB และผู้จดั การ
กองทรัสต์ ในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยของทรัสต์ในการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
ในการจัดทารายงานฉบับนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาโดยอาศัยข้ อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนทัว่ ไป ข้ อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อตุ สาหกรรม ข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับจากทางบริ ษัทฯ ข้ อมูล
เอกสารทางการเงิ นของกองทรั สต์ HREIT รายงานประเมินมูลค่าทรั พย์ สินของผู้ประเมินอิสระ รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ครบถ้ วนของข้ อมูล
ดังกล่าวได้
ทัง้ นี ้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้ อมูลที่
เกิดขึน้ ขณะจัดทารายงานเท่ านัน้ ซึ่งหากปั จจัยดังกล่ าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญ อาจส่ งผลกระทบ
ต่ อความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการทารายงานเพื่อให้ ความเห็นฉบับนี ้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระได้ พิจารณาข้ อมูลต่ างๆ ด้ วยความรอบคอบสมเหตุสมผลตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่
พึงกระทา และได้ ให้ เหตุผลบนพืน้ ฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์ อย่ างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของ
ผู้ถอื หน่ วยของทรัสต์ เป็ นสาคัญ
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
ตามที่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “WHA IRM” หรื อ “ผู้จดั การ
กองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ของทรั สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยการเช่าที่ดิน
พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างอาคารโรงงาน สานักงาน และสิง่ ปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคาร
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า (“การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2”) จากบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด (“บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน” หรื อ “WHA IB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA ID ใน
ราคารวมกันไม่เกิน 477 ล้ านบาท และกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุจานวน 30 ล้ านบาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)
โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จะมาจากการ 1) เงินกู้ยืม ประเภท
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาท (ภายหลังจากการเข้ าทารายการ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ HREIT จะเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 31.09 เป็ นร้ อยละ 34.10 อ้ างอิงจากงบการเงินสอบทาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) และ 2) เงินประกันการเช่าและการบริ การที่กองทรัสต์ HREIT ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบนั จานวน
ไม่เกิน 80 ล้ านบาท โดยกองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการจัดหาวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียน (ในวงเงินจานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท) เพื่อสารองไว้ ใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกัน
การเช่าและการบริ การที่นาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ นอกจากนี ้
ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ไม่อาจจัดหาวงเงินกู้ระยะสันจ
้ านวนไม่เกิน 80 ล้ านบาทดังกล่าวนี ้จากสถาบันการเงินได้ กอ่ นที่
จะกองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะขอให้ WHA ID หรื อ บริ ษัทในกลุม่ WHA
ID ให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสารองใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การ
ที่นาไปใช้ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของ WHA ID หรื อบริ ษัทในกลุม่ WHA
ID
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHA IB ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ไม่มี
ผู้เช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะ
มีผ้ เู ช่าช่วงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และกองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHA ID หรื อ WHA IB ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์
HREIT สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาเป็ นระยะเวลา 15 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าช่วง
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรั สต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA IB
WHA ID หรื อ WHA IB ต่อไป
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะแต่งตัง้ WHA ID ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์
HREIT (โดย ณ วันที่ 23 สิงหาคม WHA ID ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยทรั สต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ HREIT) รวมทังเป็
้ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั ทรัพย์สนิ ซึง่ กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั
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ให้ เป็ นผู้บริ หาร อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 2 นี ้ พร้ อมกับเข้ าทาสัญญาตกลงกระทาการ
กับ WHA ID และ/หรื อ WHA IB ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และมีความประสงค์ที่จะให้
สิท ธิ แ ก่ WHA ID หรื อ WHA IB และ/หรื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ WHA ID หรื อ WHA IB ในอัน ที่ จ ะเช่าหลังคาของ
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 2 จากกองทรัสต์ HREIT ได้ ก่อน บุคคลอื่น ดังนัน้ การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่
2 นี ้จะมีการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้ 20
ล้ านหรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์สทุ ธิ ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตาม ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการทังนี
้ ้ การทารายการข้ างต้ น จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทมี่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องนี ้จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “BTCAS”) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นอิสระจากบริ ษัท กองทรัสต์ HREIT WHA ID WHA IB และ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ในการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กล่าวมาข้ างต้ น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมกับ WHA IB ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยของ WHA ID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนครัง้ นี ้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุน
ของทรัสต์ กอปรกับอสังหาริ มทรัพย์เหล่านี ้มีสภาพใหม่ อายุการใช้ งานต่า และอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานและมีผ้ ทู าสัญญา
เช่ า ณ 30 มิ ถุน ายน 2561 ครบทุก ยูนิ ต ท าให้ ก องทรั ส ต์ HREIT สามารถสร้ างรายได้ เ พิ่ ม มากขึ น้ จากการให้ เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เหล่านี ้ภายในระยะเวลาอันสัน้ อีกทังทรั
้ พย์สนิ เพิ่มเติมทัง้ 9 ยูนิตนี ้ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่มีความได้ เปรี ยบในด้ าน
ทาเลที่ตงั ้ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของการขนส่งไปยังภาคต่างๆ จึงทาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้เช่าทัว่ ไป ซึง่ การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ใน
ครัง้ นี ้ยังช่วยเพิ่มอายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และลดต้ นทุนต่อหน่วยของกองทรัสต์ HREIT
ทังนี
้ ้ WHA IB ยังตกลงชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การในกรณีที่ทรัพย์สินไม่มีผ้ เู ช่า และชาระส่วนขาดกรณี
อัตราค่าเช่าต่ากว่าอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าตามสัญญาตกลงกระทาการ เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่ าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยอัตราชดเชยรายได้ สาหรับโรงงานแบบ Attached Building เท่ากับ
193 บาท/ตร.ม. และ Detached Building เท่ากับ 210 บาท/ตร.ม. ซึ่ง เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาตกลงกระทาการ และ
WHA ID หรื อ WHA IB ยังตกลงเป็ นผู้รับประกันการชาระค่าเช่าหลังคาส่วนที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าช่วงในระยะเวลาดังกล่าว โดยจะให้ สิทธิแก่ WHA ID หรื อ WHA IB และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ID
หรื อ WHA IB ที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาตกลงกระทาการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของราคาด้ วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี วิธีราคาประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ และวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทังนี
้ ้ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชีได้ ให้
มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่ 263.71 ล้ านบาท และ วิธีประเมินของผู้ประเมินอิสระ
ได้ ให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ในช่วงระหว่าง 460.79 – 464.12 ล้ านบาท
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ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสมที่จะถูกใช้ ในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไม่ได้ คานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ สาหรับ วิธีประเมิน
ของผู้ประเมินอิสระเมื่อเทียบกับราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สนิ โดยกองทรัสต์ HREIT จานวนไม่เกิน 477 ล้ านบาท
กับมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (460.79 – 464.12 ล้ านบาท) จะเห็นว่าราคาในการเข้ าทารายการซื ้อ
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ HREIT สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอยู่ระหว่างร้ อยละ 2.78 ถึงร้ อยละ 3.52 หรื อ
ประมาณ 12.88 - 16.21 ล้ านบาท
ในการประเมินความเป็ นไปได้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สนิ ดังกล่าว ภายใต้ สมมติฐานที่กาหนดขึ ้น
โดยอ้ างอิงสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าปั จจุบนั ข้ อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสอบถามผู้จดั การ
กองทรัสต์ เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT
จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ หากมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงิ นสดของทรั พย์ สิน ที่กองทรั สต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติ ม
มี ค่ า เป็ น บวก จะแสดงถึ ง ความคุ้ม ค่ า ในการลงทุน และสามารถเพิ่ ม มูลค่ า ให้ แ ก่ ก องท รั ส ต์ HREIT ในทางกลับ กัน
หากมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมมีคา่ เป็ นลบ จะแสดงถึงความ
ไม่ค้ มุ ค่าในการลงทุนและลดมูลค่าของกองทรัสต์ HREIT หากลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
2 เป็ น ระยะเวลา 60 ปี (สิท ธิ ก ารเช่ า 30 ปี และสิท ธิ ใ นการต่อ อายุสัญ ญาอี ก 30 ปี หรื อ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2562 –
31 ธันวาคม 2621) โดยอ้ างอิงสมมติฐานรายได้ และค่าใช้ จ่าย และใช้ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยน ้าหนักของกองทรัสต์
HREIT (WACC) เป็ นอัตราคิดลด เพื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะใช้ มูลค่าปั จจุบนั ดังกล่าวหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องรับผิดชอบ และ
มูลค่าซื ้อขายทรัพย์สนิ สาหรับการทารายการในครัง้ นี ้ที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท ดังตารางข้ างล่างนี ้
สรุ ปมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ของทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ (Set Up Cost)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ฯ
ราคาในการเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ฯ (NPV)

มูลค่ า (ล้ านบาท)
526.70
(23.00)
503.70
(477.00)
26.70

จากการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนของทรัพย์สินเพิ่มเติม เมื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) ของ
กระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ได้ เท่ากับ 26.70 ล้ านบาท ซึ่งแสดงมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
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ของกระแสเงินสดดังกล่าวเป็ นบวก ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการเข้ าทารายการที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท
ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ควรอนุ มัติการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ในครัง้ นี ้ อนึ่ง การตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการทารายการในครัง้ นีอ้ ยูใ่ นดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรศึกษา
ข้ อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ด้ วยเพื่อใช้ วิจารณญาณและ
ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้ อย่างเหมาะสม
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ ความเห็นอย่างรอบคอบ
และเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่พึงกระทา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สาคัญ ทังนี
้ ้ ในการให้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระข้ างต้ น ได้ พิจารณาโดยอาศัยข้ อมูลและเอกสารที่เผยแพร่
ต่อสาธารณชนทัว่ ไป ข้ อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อตุ สาหกรรม รวมถึงข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้ รับจากทาง
บริ ษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้ องหรื อความ
สมบูรณ์ครบถ้ วนของข้ อมูลที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ รับจากบริ ษัทและการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท นอกจากนี ้
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่นาเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) และความเหมาะสมของราคาซื ้อทรัพย์สนิ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ ตงอยู
ั ้ บ่ นสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้ อมูลที่เกิดขึ ้นขณะจัดทารายงานเท่านัน้ ซึง่ หากปั จจัยดังกล่าวมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ของกองทรั สต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรั สต์ กับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ )
ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อม
สิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงงาน สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคาร
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี และ
ซื ้อสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เช่าจานวน 1 โครงการในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จาก WHA IB ซึง่ เป็ นบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน พร้ อมทังแต่
้ งตัง้ WHA ID เข้ าเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
้ ้ WHA ID เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ จดั การกองทรัสต์ อีกทัง้
WHA ID ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ WHA IB จึงกล่าวได้ ว่า WHA IB และ WHA ID จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนัน้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของ
กองทรัสต์ HREIT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1.

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรั สต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ HREIT นาเงินที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินและเงินประกันการเช่าและการบริ การ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อ 1.3 แหล่งที่มาของเงินทุน) ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 โดยการเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื ้อ
สังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ น
ระยะเวลาการเช่าและสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรั พย์ สินอีก 30 ปี และกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ องของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จาก WHA IB โดยมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 477 ล้ านบาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT
ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่จ ะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่ง ประกอบไปด้ วยค่าเช่ าที่ดิ นและอาคาร และค่า ซือ้ สัง หาริ มทรั พย์ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิ จเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องที่กองทรั สต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดย
กองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุจานวน 30 ล้ านบาท
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การแต่ งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์ HREIT จะแต่งตัง้ WHA ID ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
และจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) จาก 2 ส่วน ประกอบไปด้ วยค่าจ้ าง
บริ หารและค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ค่าจ้ างบริ หาร
ระยะเวลา

ค่ าจ้ างบริหาร

ปี ที่ 1 - 5
ปี ที่ 6 - 10

ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ จากการดาเนินงาน
ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดาเนินงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกหรื อระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อๆ ไป (แล้ วแต่กรณี)
โดยในช่วงระยะเวลาการจ้ าง ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีมิได้ แจ้ งเหตุผิดสัญญาต่อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ คูส่ ญ
ั ญาตก
ลงให้ ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ออกไปอีกคราวละ 10 ปี โดยอัตโนมัติ โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของสัญญาที่ต่อออกไปให้
เป็ นตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ เว้ นแต่อตั ราค่าตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ น ร้ อยละ 5 ของรายได้
จากการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า (ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แนะนาหรื อจัดหา)
ประเภทการดาเนินการ
ต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม

ค่ าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่ า
0.5 เดือนต่อสัญญา*

จัดหาผู้เช่ารายใหม่

1 เดือนต่อสัญญา*

หมายเหตุ: * โดยมีระยะเวลาการเช่าตังแต่
้ 3 ปี ขึน้ ไป ในกรณีไม่ถึง 3 ปี จะคานวณตามสัดส่วน
เทียบระยะเวลาเช่ามาตรฐาน 3 ปี (1 เดือนของรายได้ ตามสัญญา)

การรับชดเชยรายได้ ค่าเช่ าจากเจ้ าของทรัพย์ สิน
ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารโรงงานและสานักงาน มีผ้ เู ช่าเต็มพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHA
IB ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นั บ จากวั น ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT เข้ าลงทุ น หรื อจนกว่ า จะมี ผ้ ู เช่ า ในช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA IB ต่อไป โดยกาหนดอัตราค่าเช่า
ที่รับชดเชยรายได้ และอัตราค่าเช่าขันต
้ ่า ดังนี ้

โรงงานแบบ Attached Building

อัตราค่ าเช่ าที่รับชดเชยรายได้ /
อัตราค่ าเช่ าขัน้ ต่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
193

โรงงานแบบ Detached Building

210

ประเภททรัพย์ สนิ ที่เช่ า

ทังนี
้ ้ จะไม่ใช้ บงั คับกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทาขึ ้นหรื อต่ออายุก่อนหรื อในวันที่สญ
ั ญานี ้มีผลใช้ บงั คับ
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การรับชาระค่ าเช่ าหลังคาของทรัพย์ สินที่เช่ า
กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHA ID หรื อ WHA IB ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา
เป็ นระยะเวลา 15 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (“ระยะเวลา
รับประกัน”) ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรั สต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA ID หรื อ WHA IB
ต่อไป โดยในระหว่างระยะเวลารั บประกันดังกล่าว กองทรั สต์ HREIT จะให้ สิทธิ แก่ WHA ID หรื อ WHA IB และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ID หรื อ WHA IB ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
น้ อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA ID หรื อ WHA IB รับ
ชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมา
ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
1.1

ประเภทและขนาดของรายการ
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

รายการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จาก WHA IB มีมูลค่ารวมไม่เกิน 477
ล้ านบาท โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.72 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 6,176,678,996 บาท โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ขนาดของรายการ = มูลค่าของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ x 100 =
477 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 7.72
สินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT
6,176.68 ล้ านบาท
รายการรับชาระค่ าเช่ าสาหรับพืน้ ที่เช่ าหลังคาจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
WHA ID หรื อ WHA IB จะชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา ในอัตราตารางเมตรละ
3 บาทต่อเดือนและปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทุก 3 ปี เป็ นระยะเวลา 15 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ คาดว่าค่าเช่าตลอดระยะเวลา 15 ปี จะมีมลู ค่าประมาณ 3.89 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 6,176,678,996
บาท โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ขนาดของรายการ = มูลค่าค่าเช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี x 100 =
สินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT

3.89 ล้ านบาท
6,176.68 ล้ านบาท

= ร้ อยละ 0.06
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รายการรับการสนับสนุนทางการเงินจากที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์จะขอให้ WHA ID หรื อบริ ษัทในกลุม่ WHA ID ให้ การสนับสนุนทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 80
ล้ านบาท ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ไม่อาจจัดหาวงเงินกู้ระยะสันจ
้ านวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท จากสถาบันการเงินได้
ก่อนที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT สารองใช้ ในกรณีที่
กองทรั สต์ HREIT ต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การที่นาไปใช้ ลงทุนในทรั พย์ สินเพิ่ม ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA ID ต่อไป หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.30 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 6,176,678,996 บาท โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ขนาดของรายการ = มูลค่าการสนับสนุนทางการเงิน 15 ปี x 100 =
สินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT

80 ล้ านบาท
6,176.68 ล้ านบาท

= ร้ อยละ 1.30

ดังนัน้ ขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 560.89 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นร้ อยละ
9.08 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1.2

วันที่เกิดรายการ

ผู้จัดการกองทรั สต์คาดว่าจะทารายการดังกล่าวภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ HREIT และคูส่ ญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ HREIT เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์มีมติ
1.3

แหล่ งที่มาของเงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อ ที่จะใช้
ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ HREIT นันจะมาจาก
้
2 ส่วนได้ แก่ (1) วงเงินกู้ยืมระยะ
ยาว จานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาท (2) เงินประกันการเช่าและการบริ การที่กองทรัสต์ HREIT ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบนั จานวน
ไม่เกิน 80 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ HREIT จะดาเนินการจัดหาวงเงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิ นเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงิ นทุน
หมุนเวียน (ในวงเงินจานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท) เพื่อสารองไว้ ใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่า
และการบริ การที่นาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ นอกจากนี ้ ในกรณี
ที่กองทรัสต์ HREIT ไม่อาจจัดหาวงเงินกู้ระยะสันจ
้ านวนไม่เกิน 80 ล้ านบาทดังกล่าวนี ้จากสถาบันการเงินได้ ก่อนที่จะ
กองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะขอให้ WHA ID หรื อ บริ ษัทในกลุม่ WHA ID
ให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสารองใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การที่
นาไปใช้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของ WHA ID หรื อบริ ษัทในกลุม่ WHA ID
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1.4

คู่กรณีท่ ีเกี่ยวข้ องและลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน
โครงสร้ างการจัดการและโครงสร้ างผู้เกี่ยวข้ องของกองทรัสต์ HREIT
ผู้บริหารอสัง หาริมทรัพ ย์และ
ผู้ถ ือหน่ว ยรายใหญ่ ร้ อยละ 15
WHA ID หรือ WHA IB ตกลงจะชาระค่า เช่า
หลังคาส่ว นที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT

ร้ อยละ 99.99

ร้ อยละ 99.99

ทรัสตี

ผู้จดั การกองทรัสต์

WHA IB

WHA IB ขายสิท ธิการเช่าที่ด ินพร้ อ มสิ่งปลูก สร้ า งเข้ ากองทรัสต์ HREIT จานวน 9 ยูนิต

หมายเหตุ:

WHA Industrial Development หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
WHA IB หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ ้ง จากัด
WHA IRM หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
SCBAM หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ผู้เช่ า
ผู้ให้ เช่ า
ลักษณความสัมพันธ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด
1. WHA ID เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นจานวน
24,499,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัท
2. WHA IB เป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA ID ซึ่ง WHA ID โดยถือหุ้นจานวน 29,399,998 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
3. WHA ID เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่ โดยถือหน่วยทางตรงจานวน 105,395,609 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (ซึง่ เป็ นวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลา่ สุด) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.5

รายละเอียดของทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม

1.5.1

ข้ อมูลทั่วไปของทรั พย์ สินหลักที่กองทรั สต์ HREIT จะลงทุน
1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี โดยมีระยะเวลา
เช่า 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า พื ้นที่ที่ดินประมาณ 6-0-48 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 11,196
ตารางเมตร เป็ นอาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิตคือ 27A 27B 27C 27D 27E 3B-02
93E และ 93F
2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี โดยมีระยะเวลา
เช่า 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า พื ้นที่ที่ดินประมาณ 6-3-50 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 4,720
ตารางเมตร เป็ นอาคารโรงงานแบบ Detached Building จานวน 1 ยูนิตคือ 93C
3. พื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร

ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจานวนเงินไม่เกิน 477 ล้ านบาท (ไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องที่กองทรั สต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรั สต์ HREIT จะมีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่า
สาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุจานวน 30 ล้ านบาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าโดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์
HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ)
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ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนมีรายละเอียดสรุ ปดังต่ อไปนี ้
ทรัพย์ สินประเภทโรงงาน
เลขที่
อาคาร

พืน้ ที่เช่ า
ประมาณ
(ตร.ม.)

27B
27C
27D
27E
27A
3B-02
93E
93F

900
900
900
900
1,152
1,656
2,394
2,394

อาคารโรงงานชันเดี
้ ยว และ
สานักงาน 2 ชัน้

93C

4,720

อาคารโรงงานชันเดี
้ ยว และ
สานักงานชันเดี
้ ยว

รวมทรัพย์ สินประเภทโรงงาน

15,916

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ที่ตงั ้

เขตประกอบ
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
สระบุรี
(WHA SIL)

รายละเอียดอาคารโรงงาน

ประเภท
โรงงาน

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่

27149

ขนาดที่ดนิ
อายุอาคาร
ประมาณ
ประมาณ
(ปี ) *
ไร่ งาน ตร.วา

9

1

46

52681 58

3

29

50690 19

3

76.3

Attached /1

Detached /2

6.26
6.26
6.26
6.26
6.26
5.36
6.17
6.17

รูปแบบการลงทุน
ที่ดนิ

อาคารโรงงาน

สิทธิการเช่า

ทรัพย์ สิน
มีผ้ เู ช่ า

สิทธิการเช่า

6.17
88

0

51.3

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6.13

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: * อายุอาคารคานวณถึง 31 ธันวาคม 2561
/1 Detached Building มีลกั ษณะเป็ นอาคารเดี่ยวพร้ อมชันลอยเพื
้
่อใช้ เป็ นสานักงาน
/2 Attached Building มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ อาคารแบบแถวชันเดี
้ ยวมีชนลอยเพื
ั้
่อใช้ เป็ นสานักงาน
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1.5.2

ลักษณะของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่กองทรั สต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
อาคารโรงงานประเภท Detached Building

ส าหรั บ อาคารโรงงานประเภท Detached Building จะมี ลัก ษณะเป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ชัน้ เดี ย ว
มีชนลอยเพื
ั้
่อใช้ เป็ นสานักงาน ซึ่งก่อสร้ างในบริ เวณพื ้นที่ที่มีรัว้ กันเป็
้ นสัดส่วน พร้ อมด้ วยป้อมยาม พื ้นที่จอดรถ และพื ้นที่
สาหรับขนถ่ายสินค้ า ทังนี
้ ้ อาคารโรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมจะเป็ นอาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามแบบ
มาตรฐานแต่สามารถดัดแปลงให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานที่กองทรัสต์ HREIT
จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 มีขนาด 4,720 ตารางเมตร โดยพื ้นอาคารสามารถรับน ้าหนักได้ 3.5 ถึง 5 ตันต่อตารางเมตร

ที่มา: บริษัทฯ

ที่มา: บริษัทฯ
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อาคารโรงงาน Attached Building
สาหรับอาคารโรงงานประเภท Attached Building เป็ นกลุม่ อาคารโรงงานแบบแถว ซึง่ เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กชันเดี
้ ยวพร้ อมชันลอยที
้
่ใช้ กาแพงร่ วมกับผู้เช่ารายอื่นเพื่อใช้ เป็ นสานักงาน มีประตูชตั เตอร์ สงู เพื่อให้ เหมาะกับการ
เข้ า-ออกของรถบรรทุก ขนาดของอาคารโรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 มีขนาดประมาณตังแต่
้
900 ถึง 2,394 ตารางเมตร โดยพื ้นที่อาคารสามารถรับน ้าหนักได้ 3.5 ถึง 5 ตันต่อตารางเมตร

ที่มา: บริษัทฯ

ที่มา: บริษัทฯ
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1.5.3

การรั บประกันการมีผ้ ูเช่ า

การลงทุนเพิ่มเติม ในทรั พย์สินครั ง้ ที่ 2 นี ้ เจ้ าของทรั พย์ สิน ตกลงจะชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่
กองทรั สต์ HREIT จากทรั พย์สินที่ไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทรัพย์สินหรื อจนกว่าทรัพย์สินที่รับประกันนันจะมี
้
ผ้ เู ช่า โดยเจ้ าของทรัพย์สินจะชดเชยรายได้ สาหรับทรัพย์สินประเภท
Attached Building จานวน 193 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สนิ ประเภท Detached Building เป็ นจานวน 210 บาทต่อ
ตารางเมตร อีกทัง้ ในช่วงระหว่างระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่าว เจ้ าของทรัพย์สินตกลงว่าหากอัตราค่าเช่าของทรัพย์สนิ ที่เช่าที่มี
ผู้เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การตา่ กว่าอัตราขันต
้ า่ (ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับอัตราชดเชยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
ดังที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น) เจ้ าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
นอกจากนี ้ WHA ID หรื อ WHA IB ตกลงจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคาส่วนที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
หากพื ้นที่หลังคาในทรัพย์สินที่เช่ายังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 15 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุนหรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีอตั ราค่าเช่า 3 บาทต่อตารางเมตร ต่อ
เดือน และอัตราค่าเช่าจะปรั บเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6 ทุก 3 ปี ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ HREIT จะให้ สิทธิ แก่ WHA ID หรื อ WHA IB
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ID หรื อ WHA IB ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลา
การเช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารั บประกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHAID หรื อ
WHA IB รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่น
เสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
1.5.4

อายุของอาคารโรงงาน

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเป็ นอาคารโรงงานประเภท Attached Building และ Detached Building
โดยทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 6 ปี ร้ อยละ 89.60 ทรัพย์สินที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี ร้ อยละ 10.40 โดยอายุ
อาคารคานวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
อายุอาคาร
น้ อยกว่า 6 ปี
6 - 7 ปี
รวม

พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมด
(ตร.ม.)
1,656
14,260
15,916

อัตราส่ วนของพืน้ ที่โรงงานทัง้ หมด
(ร้ อยละ)
10.40
89.60
100.00

ที่มา: บริษัทฯ

ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ HREIT ได้ มีแผนการบารุงรักษาตามอายุอาคารโรงงาน ตามรายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียด
ทาสี
เครื่ องปรับอากาศ
สัญญาณเตือนไฟไหม้
หลังคา
หม้ อแปลงไฟฟ้า

แผนการบารุ งรักษาตามอายุอาคารโรงงาน
ทุก 6 ปี
ทุก 12 ปี
ทุก 15 ปี
ทุก 20 ปี
ทุก 20 ปี
22
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 22

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
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1.5.5

ทาเลที่ตัง้

โรงงานที่กองทรั สต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมในคราวนีต้ ัง้ อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการ
เจ้ าของทรัพย์ สนิ
สถานที่ตงั ้

ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด
ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
70
76
สนามบินสุวรรณภูมิ
150
183
ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง
80
97
ท่าเรื อน ้าลึกมาบตาพุด
29
48
9 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

23
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 23

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
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แผนผังแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์ สนิ ในโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี

93E, 93F, 93C
3A-01, 3A-02, 3B-01,
3B-03, 3C-05

ทรัพย์สินเดิม
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

3B-02

27A, 27B, 27C,
27D, 27E

136-1, 136-2

ที่มา: บริษัทฯ

24
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1.5.6

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
การลงทุนประกอบด้ วยโรงงาน 9 ยูนิต โดยมีรายละเอียดอัตราการเช่าพื ้นทีด่ งั ต่อไปนี ้
ประเภทอาคาร
โรงงาน

อัตราการเช่ าพืน้ ที่ (ร้ อยละ)
31 ธ.ค. 58

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

30 มิ.ย. 61

71

60

71

100

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: อัตราการเช่าพื ้นที่คานวณจากการมีอยูข่ องผู้เช่ารายเดือน ณ สิ ้นปี เท่านัน้

1.5.7

อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
การลงทุนมีรายละเอียดการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละปี ของโรงงานดังต่อไปนี ้
ปี ที่ครบกาหนด
สัญญาเช่ า /1
ภายในปี 2561 /2
ภายในปี 2563
ภายในปี 2565
ภายในปี 2566
รวม

คิดเป็ นอัตราส่ วนต่ อรายได้ รวม (%)
โรงงาน
โรงงาน
% ต่ อรายได้ รวม
Detached Building Attached Building
ทัง้ หมด
43
30
45
31
100
31
12
8
100
100
100

ที่มา: บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
หมายเหตุ: /1 โดยไม่คานึงถึงสิทธิในการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด
/2 จากการสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่าสัญญาที่ครบกาหนดเช่าในปี 2561 กาลังอยูใ่ นระหว่าง
การต่อสัญญากับผู้เช่ารายย่อย

25
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1.5.8

ข้ อมูลผู้เช่ าโรงงานและคลังสินค้ า
รายละเอียดผู้เช่ า จาแนกตามสัญชาติ

คิดเป็ นอัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ ค่าเช่ ารวม
ทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม
ทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

อื่นๆ, 18%
ฝรั่งเศส,
4%
ไทย, 4%
สหรัฐอเมริกา
, 10%
เยอรมนี,
14%

สเปน, 8%

ญี่ปน,
ุ่
26%

ออสเตรเลีย,
24%

ญี่ปน,
ุ่
92%

รวมทรัพย์ สินหลักภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม

อื่นๆ, 17%
ญี่ปน,
ุ่ 31%

ฝรั่งเศส, 3%
ไทย, 4%

สหรัฐอเมริกา, 9%
เยอรมนี, 13%

ออสเตรเลีย, 22%

หมายเหตุ: /1 เฉพาะทรัพย์สินที่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
/2 อื่นๆ ประกอบด้ วย อังกฤษ อินเดีย เม็กซิโก อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ อินโดนีเซีย เบลเยียม เดนมาร์ ค จีน สเปน สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย

26
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รายละเอียดผู้เช่ า จาแนกตามประเภทธุรกิจ
คิดเป็ นอัตราส่ วนรายได้ ต่อรายได้ ค่าเช่ ารวม
ทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม
ทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

อื่นๆ, 11%

อิเล็กทรอนิกส์
, 31%

บรรจุภณ
ั ฑ์, 7%
ยานยนต์,
42%

อิเล็กทรอนิกส์,
10%
อุปโภคบริโภค
, 14%

อุปโภคบริโภค
, 69%
โลจิสติกส์,
16%

รวมทรัพย์ สินหลักภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม

อื่นๆ, 11%
บรรจุภณ
ั ฑ์, 6%
ยานยนต์, 39%

อิเล็กทรอนิกส์,
11%
อุปโภคบริโภค,
15%
โลจิสติกส์, 18%

หมายเหตุ: /1 เฉพาะทรัพย์สินที่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
/2 อื่นๆ ประกอบด้ วย สารเคมี แบตเตอรี่ และเหล็ก

27
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สรุ ปข้ อมูลผู้เช่ าโรงงานของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
ลาดับ โครงการ
1
2
3

WHA SIL
WHA SIL
WHA SIL

ปี ที่ครบ
เลขที่อาคาร
กาหนดอายุ
สัญญาเช่ า
27A, 27B, 27C, 27D, 27E
2563
3B-02
2563
93E, 93F
2561
93C
2562

ธุรกิจผู้เช่ า

สัญชาติ

อิเล็กทรอนิกส์
อุปโภคบริ โภค
อุปโภคบริ โภค

ญี่ปนุ่
สเปน
ญี่ปนุ่

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

วันที่จดทะเบียน

11,552,000,000 1 เมษายน 2553
4,000,000
21 มิถนุ ายน 2556
115,000,000 24 ธันวาคม 2553

ที่มา: บริษัทฯ และ BOL
หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อเอกสารแนบ 3: สรุปผลประกอบการของผู้เช่ารายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

1.5.9

โครงสร้ างรายได้ ค่าเช่ าและค่ าใช้ จ่ายหลัก ของโรงงาน

สาหรั บสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญามาตรฐานที่มีอายุ 3 ปี ส่วนใหญ่ มีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริ การแบบคงที่
ตลอดอายุสญ
ั ญา และสาหรับสัญญาระยะยาวที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จะมีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริ การทังแบบ
้
คงที่ หรื อ มีการปรับขึ ้นค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นลาดับขันตามอายุ
้
สญ
ั ญา
โครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายหลักของโรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(หน่ วย: บาท)
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ บริ การ
รายได้ รวม
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร /1

2558
18,510,534
7,404,214
25,914,748
420,950

2559
13,623,830
5,449,532
19,073,363
639,981

2560
15,810,854
6,324,342
22,135,196
1,129,665

ไตรมาส
2 / 2561
11,354,558
4,541,823
15,896,382
207,073

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: /1 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารประกอบด้ วย ค่าบารุงรักษาเชิงป้องกัน ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ ไป ค่าจ้ างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง และค่ารักษาความสะอาด

1.5.10 ผลการดาเนิ นงานในอดีต
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประกอบด้ วยโรงงานจานวน 9 ยูนิต โดยมีข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับอัตราการ
เช่าพื ้นที่ อัตรารายได้ และพื ้นที่เช่า ดังต่อไปนี ้
รายการ
อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ) /1
อัตรารายได้ (บาท/ตร.ม./เดือน) /2
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)

2558

2559

2560

71
194.5
15,916

60
199.4
15,916

71
198.2
15,916

ไตรมาส
2 / 2561
100.0
198.2
15,916

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: /1 อัตราการเช่าพื ้นที่ คานวณจากการมีอยูข่ องผู้เช่ารายเดือน ณ สิ ้นปี เท่านัน้
/2 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยคานวณจากค่าเช่าตามสัญญาเช่าโดยมิได้ คานึงถึงค่าเช่าสาหรับระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Grace Period)

28
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1.6

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้ อง

การเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ) ในครัง้ นี ้ มีร่างสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ
ทัง้ หมด 6 สัญ ญา รวมถึ ง เอกสารเงื่ อ นไขการกู้ยื ม เงิ น เบื อ้ งต้ น จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ง หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม สรุ ป
สาระสาคัญของร่างสัญญาดังต่อไปนี ้เป็ นเพียงการสรุปเงื่อนไขและข้ อสัญญาของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้ องในเบื ้องต้ น ซึง่ อาจ
มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงได้ ตามที่คสู่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องจะได้ เจรจาและหารื อกันต่อไป
1.6.1

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่ าทรั พย์ สิน

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะทรั ส ตี ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“ผู้เช่า”)
วัตถุประสงค์ใน ผู้เช่าตกลงว่าจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรื อดาเนินการอื่นใดกับทรัพย์สินที่เช่า อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการให้
เช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้ าศูนย์กระจายสินค้ าหรื ออาคารโรงงานแบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built) ซึ่งรวมถึงการให้ เช่า
การเช่า
หลังคา และ/หรือ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อการประกอบกิจการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อ
จาหน่าย (Solar Rooftop) เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของผู้เช่าหรือตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่า เว้ นแต่
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีข อง
ประชาชน
ระยะเวลาการ ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ผ้ ูเช่าเช่าทรั พย์สินที่ เช่า มีกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นับตัง้ แต่วันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
เช่า
(“ระยะเวลาการเช่า”)
การจดทะเบียน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ สานักงานที่ดินหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิการเช่า
ภายในวันและเวลาตามที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่าการจดทะเบียน
จะต้ องมีขึ ้นภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับแจ้ งจากผู้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ การ
ใช้ สิทธิหรือการปฏิบตั ิหน้ าที่ใดๆ ตามสัญญาฉบับนี ้เริ่มขึ ้นในวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า
การชาระค่าเช่า 1. ในวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
ผู้เช่า

2. การชาระเงินค่าเช่าและเงินใดๆ ตามสัญญานีด้ ้ วยเช็ค ตราสาร หรื อตั๋วเงินอื่นใด จะถือว่าเป็ นการชาระเงิน ที่
สมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้ให้ เช่าได้ รับชาระเงินตามเช็ค ตราสาร หรือตัว๋ เงินนันแล้
้ วเท่านันนอกจากนี
้
้ ในกรณีที่การชาระเงิน
ค่าเช่าและเงินใดๆ ตามสัญญานี ้ด้ วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (wire transfer) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่
สมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ให้ เช่าได้ รับการยืนยันยอดเงินที่ได้ รับชาระจากธนาคารที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีที่ได้ รับเงินครบตาม
จานวนค่าเช่า โดยผู้เช่าจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จา่ ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
สิ ท ธิ ใ นการต่ อ 1. ผู้ให้ เช่าให้ คามัน่ จะให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินมีกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี ภายหลัง
อายุสัญ ญาเช่า
จากสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า (“ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ”) ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับ
ของผู้เช่า
สัญญาเช่าทรัพย์สินฉบับนี ้ทุกประการ (“สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า”) ทังนี
้ ้ โดยไม่ให้ นาข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้ องกับกรณีดงั ต่อไปนี ้มาใช้ บงั คับกับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ
1.1. ค่าเช่าที่ได้ กาหนดในข้ อสัญญาว่าด้ วยเรื่องค่าเช่าและการชาระค่าเช่าสาหรับระยะเวลา 30 ปี แรก
1.2. สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่า
1.3. หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผู้เช่า
1.4. หน้ าที่ของผู้ให้ เช่าในการไม่จาหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า และ
1.5. เหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่าจากการจาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่า
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2. ทัง้ นี ้ ให้ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขส าหรั บ ค่า เช่า และหน้ า ที่ ข องผู้ใ ห้ เ ช่า ส าหรั บ ระยะเวลาการเช่า ที่ ต่อ อายุ มี
รายละเอียดดังนี ้
2.1. ค่าเช่าให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาว่าด้ วยเรื่องค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ
2.2. หน้ าที่ของผู้ให้ เช่าตามข้ อ 4 สาหรับสัญญาเช่าที่ตอ่ อายุให้ เป็ นดังนี ้
ผู้ให้ เช่าสามารถจาหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่บคุ คลภายนอก และอาจ
ก่ อภาระผูก พัน หรื อก่ อสิ ท ธิ อื่น ใดในทรั พย์ สิ น ที่ เช่า ได้ ในกรณี ที่ บุค คลภายนอกผู้รับ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์ อักษรกับผู้เช่าเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บังคับของสิทธิและ
หน้ าที่ตา่ งๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
3. ผู้เช่าสามารถใช้ สิทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่าได้ โดยการแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบล่วงหน้ า เป็ นลายลักษณ์ อักษร
ภายในปี ที่ 21 (ยี่สิบเอ็ด) ถึงปี ที่ 25 (ยี่สิบห้ า) ของระยะเวลาการเช่า
4. คู่สัญ ญาจะร่ ว มมือกัน ในการด าเนิ น การเพื่อให้ ได้ รับ อนุมัติ จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินการใดๆ (ถ้ ามี) เพื่อให้ การต่อระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที่
เช่านัน้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
5. ในกรณีที่ผ้ เู ช่าได้ แจ้ งความประสงค์จะใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ ผ้ เู ช่าทราบแล้ ว คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตก
ลงกัน ไปจดทะเบียนสิท ธิ การเช่า ทรั พย์ สิน ที่ เช่า ส าหรั บ ระยะเวลาการเช่า ที่ ต่ออายุนี ้ ณ ส านักงานที่ ดิ น หรื อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วันก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น(“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุ”)
6. ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
หลักประกันการ 1. ผู้ให้ เช่าตกลงจดทะเบียนจานองทรัพย์สินเพื่อเป็ นประกันข้ อตกลงของผู้ให้ เช่าในเรื่ องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญา
ปฏิบตั ิตาม
เช่าของผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้และประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผู้ให้ เช่าอันเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่าบังคับสิทธิ
สัญญาของผู้ให้
ในการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ได้ โดยผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ ูเช่ าเป็ นผู้ยึดถือโฉนดที่ดินที่จานองไว้ นับตัง้ แต่วัน จด
เช่า
ทะเบียนจานอง
2. คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันไปจดทะเบียนจานองทรัพย์สิน ณ สานักงานที่ดินหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ในวันเดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า โดยจะระบุวงเงินจานองในจานวนไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยข องผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผ้ เู ช่าลงทุนในครัง้ นี ้ หรื อในกรณีที่มีการ
กาหนดวงเงินจานองอย่างสูงไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ กาหนดวงเงินจานองในจานวนสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องสามารถให้ ระบุได้ ซึง่ จะต้ องไม่สงู กว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทา
การประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผ้ เู ช่าลงทุนในครัง้ นี ้ ในการนี ้ สาหรับกรณีที่มีกฎหมายกาหนดวงเงินจานองสูงสุดไว้
สาหรับที่ดินแปลงใด ทุกๆ 10 (สิบ) ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า คู่สัญญาตกลงดาเนินการเพิ่มวงเงิน
จานองให้ เท่ากับจานวนสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องสามารถให้ ระบุได้ ณ ขณะนัน้ ๆ ซึ่งจะต้ องไม่สงู กว่าราคา
ประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผ้ เู ช่าลงทุนในครัง้ นี ้
3. คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงให้ มีการไถ่ถอนจานองในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
และผู้เช่าจะส่งมอบโฉนดที่ดินที่จานองคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันที่มีการไถ่ถอนจานองดังกล่าว
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สิ ท ธิ ข องผู้ เช่ า ผู้เช่าสามารถใช้ ชื่อทางการค้ า และ/หรื อ เครื่ องหมายการค้ าที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ในการใช้ ชื่อทาง ดับบลิวเอชเอ สระบุรี เพื่อให้ ผ้ เู ช่าสามารถประกอบกิจการต่างๆ ในโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอ สระบุรี ได้ อย่างถูกต้ องและเต็มที่ ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญ ญาเช่าฉบับนีเ้ ท่านันโดยไม่
้
การค้ า
มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ
หน้ าที่ของผู้เช่า

1. ผู้เช่าตกลงปฏิบตั ิ จัดทา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
2. เว้ นแต่ที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อหน้ าที่ในการชาระค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง/เปลี่ยนทรัพย์สิน ของผู้ให้ เช่าตามที่ระบุไว้
ในสัญญาตกลงกระทาการ ผู้เช่าตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า
หรื อกระทาการใดๆ ทังปวง
้
เพื่อให้ ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์
ดังที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุด้วยค่าใช้ จา่ ยของผู้เช่าทังสิ
้ ้น
3. ผู้เช่าจะไม่ทาการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรือส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และจะไม่ทาการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ
ของทรัพย์สินที่เช่าอันเป็ นการทาให้ ทรัพย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ที่เช่าอันต้ องขอ
อนุญาตจาก หน่วยงานราชการอื่นใด เว้ นแต่จะได้ ปรึกษาหารือกับผู้ให้ เช่า โดยที่ผ้ เู ช่าจะมีสิทธิกระทาได้ เมื่อได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่าก่อนโดยผู้ให้ เช่าจะไม่ปฎิเสธโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่ารับทราบว่าจะมีการติดตังแผงผลิ
้
ตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื ้นที่หลังคาที่เช่า ซึง่ รวมถึงการติดตัง้
อุป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องบนพืน้ ที่ บ างส่ว นของทรั พย์ สิน ที่ เช่า ของกองทรั ส ต์ ที่ จาเป็ น ในการประกอบโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจาหน่าย (Solar Rooftop) (“โครงการ Solar Rooftop”) ซึง่ หากการ
ติ ด ตัง้ ดัง กล่ า วไม่ เ ป็ นการแก้ ไขดัด แปลงทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า อัน ต้ อ งขออนุญ าตจาก หน่ ว ยงานราชการอื่ น ใด
ผู้เช่าและผู้เช่าช่วงจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการติดตัง้
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงให้ สว่ นควบ
กับ ทรั พย์ สิน ที่ เช่า (รวมถึงส่ว นควบจากโครงการ Solar Rooftop ที่ ได้ รับ มอบมาจากผู้ป ระกอบกิ จการ Solar
Rooftop (ถ้ ามี))ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ ของผู้ให้ เช่าตามสภาพที่ควรจะเป็ นซึ่งเป็ นการชารุ ดบกพร่ องตามปกติ ณ วัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าทดแทนใด ๆ
จากผู้ให้ เช่า
เพื่อประโยชน์ แห่งความชัดเจนผู้ให้ เช่ารับทราบและยอมรับว่าผู้เช่าช่วงพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop และ/หรื อ
บุคคลที่ผ้ เู ช่าช่วงและ/หรื อ ผู้ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมดโดย
้
ไม่ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
4. ในกรณีที่การก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบหรื อการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์สินที่เช่าตามความใน
วรรคก่อนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรื ออาคารอื่นใด หรื อในกรณีที่ผ้ เู ช่ากระทาผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และ/หรือ ข้ อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ผู้เช่าตกลงรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายนันแต่
้ เพียง
ฝ่ ายเดียวทังหมดทั
้
งทางแพ่
้
งและทางอาญาในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
5. ตลอดระยะเวลาการเช่า หรื อระยะเวลาการเช่า ที่ ต่ออายุ (แล้ ว แต่กรณี ) ผู้เช่า ตกลงจะชาระค่า บริ ห ารและ
บ ารุ งรั กษาสาธารณูป โภคส่ว นกลางส าหรั บ พืน้ ที่ เ ช่า ให้ แ ก่ผ้ ูพัฒนาโครงการเขตประกอบการอุต สาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ล่วงหน้ าเป็ นรายไตรมาสตามอัตราค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางตามที่
ผู้พฒ
ั นาโครงการดับบลิวเอชเอ สระบุรีกาหนด และจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานที่ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการดับบลิวเอชเอ
สระบุรีประกาศใช้ สาหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรีซงึ่ การชาระค่าบริหารและบารุงรักษา
สาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผู้เช่าดังกล่าวจะเป็ นไปในสองลักษณะดังนี ้
(ก) ในกรณีที่ไม่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่า หรือในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าพื ้นที่ไม่มีข้อตกลงให้
ผู้เช่าพื ้นที่เป็ นผู้รับผิดชอบค่าบริ หารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Attached Buildings) ผู้เช่า

31
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 31

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ

ตกลงจะชาระค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางสาหรับทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
หรือผู้ให้ บริการในการบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางหรื อผู้พฒ
ั นาโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี เอง
(ข) ในกรณีที่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าและสัญญาเช่ าระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าพื ้นที่มีข้อตกลงให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่เป็ น
ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่า บริ ห ารและบ ารุ ง รั ก ษาสาธารณูป โภคส่ว นกลาง (Detached Building) ผู้ใ ห้ เ ช่า หรื อ ผู้
ให้ บ ริ การในการบริ หารและบารุ งรักษาสาธารณูป โภคส่ว นกลางหรื อผู้พัฒนาโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จะดาเนินการเรียกเก็บค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง
จากผู้เช่า พืน้ ที่ โดยตรง โดยผู้เช่า จะใช้ ค วามพยายามด าเนิ นการให้ ผ้ ูเช่า พืน้ ที่ เป็ น ผู้ชาระค่าบริ หารและ
บารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางดังกล่าวอย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผู้เช่า ไม่มีหน้ าที่ที่
จะต้ องชาระค่าบริ หารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางตลอดระยะเวลาที่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่
เช่าดังกล่าว
6. คูส่ ญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่าภายหลังการจดทะเบียนการเช่า ผู้เช่าจะนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ และ
จะดาเนินการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ มีหน้ าที่ดแู ลให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ใช้ ทรัพย์สินที่เช่าให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี ้
หน้ าที่ ข องผู้ ให้
เช่า

1. คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าได้ สง่ มอบการครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าในวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า
แล้ ว
2. ในวันที่ทาสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะดาเนินการลงนามในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงไว้
(ถ้ ามี)รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สัญญาต่อท้ ายหนังสือสัญญาจานอง
3. ผู้ให้ เช่าจะให้ ผ้ เู ช่าได้ ใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าอย่างเต็มที่ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับ
นี โ้ ดยปราศจากการรอนสิท ธิ ภาระผูกพัน หรื อการกระท าใดๆ ที่ มีผ ลหรื ออาจมีผ ลท าให้ ผ้ ูเช่า ไม่ส ามารถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่การเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใดในโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซึง่
ผู้เช่าต้ องใช้ ถนนภายในแปลงที่ดินส่วนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้ เป็ นทางผ่านเข้ าออกเท่านัน้ (ซึง่ ต่อไปในสัญญา
นี ้จะเรียกว่า "ที่ดินภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์") ผู้ให้ เช่าตกลงจะดาเนินการให้ มีการจดทะเบียนภาระติดพันใน
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูเช่า เพื่อให้ ผ้ เู ช่า และ/หรื อ บริ วารของผู้เช่า และ/หรือ บุคคลที่ผ้ เู ช่ากาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงผู้เช่าพื ้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่า ของผู้เช่าให้ มีสิทธิใช้ ประโยชน์ในที่ดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ได้
ตลอดระยะเวลาการเช่า และ ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุโดยไม่มีคา่ ตอบแทน โดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันไป
จดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ดังกล่าว ณ สานักงานที่ดินหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในวัน
เดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (กรณีที่ผ้ เู ช่ า
ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) โดยให้ มีกาหนดระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่า หรื อระยะเวลาการเช่าที่ตอ่
อายุ (แล้ วแต่กรณี)
หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใด (สาหรับผู้เช่าให้ รวมถึงบริวารของผู้เช่าและบุคคลที่ผ้ เู ช่ากาหนด) ไม่ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์
ของการใช้ ที่ดินภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการไม่ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของการใช้ ที่ดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
นอกจากนี ้ ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การจดทะเบีย นภาระติ ด พัน ให้ แ ก่ ผ้ ูเ ช่า ในกรณี ที่ ผ้ ู เช่า โอนสิท ธิ ก ารเช่า ให้ แ ก่
บุคคลภายนอกภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระติดพันใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ ใ ห้ กั บ ผู้ เช่ า และผู้ ให้ เ ช่ า ตกลงด าเนิ น การจดทะเบี ย นภาระติ ด พัน ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ใ ห้ แ ก่ผ้ ูรับ โอนสิทธิ การเช่ า จากผู้เช่าเพื่อให้ ผ้ ูรับโอนสิท ธิ การเช่ามีสิทธิ ใช้ ที่ ดิน ภาระติ ดพันใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ ต ลอดระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลาการเช่า ที่ ต่อ อายุ (ถ้ า มี ) โดยไม่มี ค่า ตอบแทน
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เช่น เดี ยวกับ ผู้เช่า โดยที่ ผ้ ูใ ห้ เช่า ไม่มีห น้ า ที่ ที่จะต้ องรั บ ผิด ชอบค่าใช้ จ่า ยส าหรั บการจดทะเบีย นภาระติดพัน
ดังกล่าว
4. นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนีแ้ ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอน หรื อ
ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1. เป็ นการจานองทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ให้ กบั ผู้เช่า หรือ
4.2. เป็ นกรณีอื่นใดที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้เช่า โดยบุคคลภายนอก
ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกับผู้เช่าเพื่อยินยอมผูกพันและ
อยูภ่ ายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ตา่ งๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
5. ผู้ให้ เช่าจะต้ องดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ทกุ รายที่มีอยูก่ บั ผู้ให้ เช่าซึ่งมีอยูก่ ่อนหรื อในวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
ถึงการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญา และจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ให้ ความยินยอมลงนามในหนังสือ
แปลงหนี ้ (Novation Letter) และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นระหว่างผู้ให้ เช่า ผู้เช่าพื ้นที่ และผู้
เช่า ทังนี
้ ้ หากผู้เช่าพื ้นที่บางรายที่ไม่ได้ ลงนามในหนังสือแปลงหนี ้ (Novation Letter) เพื่อเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่า
โดยตรง และผู้เช่าไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การโดยตรงจากผู้เช่าพืน้ ที่ดังกล่าวได้ ผู้ให้ เช่ามีหน้ าที่
จัดการดูแลผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าว รวมถึงต้ องนาส่งผลประโยชน์และเงินประกันการเช่าของผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวโดยไม่มี
การหักค่าใช้ จ่ายใดๆให้ แก่ผ้ เู ช่าตลอดระยะเวลาที่ผ้ ูเช่าพืน้ ที่ดังกล่าวยังไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้เช่าภายใน
ระยะเวลา 7(เจ็ด) วันทาการนับจากวันที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับมาจากผู้เช่าพื ้นที่นอกจากนี ้ ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การฉบับเดิมหมดอายุ และหากผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวประสงค์จะทาการเช่าที่ดินและอาคารต่อไป ผู้ให้ เช่ามีหน้ าที่
จัดการดูแลให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ดงั กล่าวเข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าโดยตรง
6. ผู้ให้ เช่าจะดาเนินการดังต่อไปนีโ้ ดยจะใช้ ความพยายามดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวัน
เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า ทังนี
้ ้ หากมีเหตุขัดข้ องประการใดผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบโดยพลัน โดยคู่สั ญญาทัง้
สองฝ่ ายจะร่วมกันพิจารณาหาทางดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
6.1. ส่งมอบบัญชีรายชื่อรวมทังเอกสารอื
้
่นใด (ถ้ ามี) ที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของผู้เช่าพื ้นที่และผู้รับบริการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าและ

การประกันภัย

6.2. ด าเนิ น การอื่น ใดที่ จาเป็ นตามสมควรเพื่อให้ ผ้ ูเช่าสามารถใช้ ทรั พย์ สิน ที่ เช่าและมีสิทธิ และหน้ าที่ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการได้ โดยสมบูรณ์
เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสัญญาฉบับนี ้คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตก
ลงให้ ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการใช้ เงินที่ได้ รับเป็ นค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัย เพื่อนามาใช้
ในการก่อสร้ าง และ/หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้เ ช่า จะจัด ให้ มี ป ระกัน ภัย ความรั บ ผิ ด ต่อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability) โดยผู้เ ช่า ตกลงที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จา่ ย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ ้นหรือที่เกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวและการชาระเบี ้ยประกันภัย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
2. ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าจะจัดให้ มีประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) โดยทาเป็ นการประกันภัยอาคาร
ที่ เช่า อย่า งเพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยอัน อาจจะเกิด แก่อาคารที่เช่า โดยวงเงินเอา
ประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวมต้ นทุนค่าที่ดิน ทังนี
้ ้ โดยระบุชื่อผู้
เช่า และ/หรือ ผู้ให้ ก้ ขู องผู้เช่า (ถ้ ามี) และผู้ให้ เช่าเป็ นผู้เอาประกันร่วมกันและเป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์
ประกันภัยที่จดั ทาขึน้ สาหรับอาคารที่เช่าหรื อที่ได้ จดั ทาประกันภัยแยกตามสัดส่วนของพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่าและผู้ให้ เช่ามี
สิทธิครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิ์ และกาหนดให้ ผ้ เู ช่า และ/หรือ ผู้ให้ ก้ ขู องผู้เช่า (ถ้ ามี) และผู้ให้ เช่าได้ รับค่าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนของพื ้นที่ที่ผ้ ูเช่าและผู้ให้ เช่ามีสิทธิ ครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิ์และกาหนดให้ ผ้ เู ช่าและ/หรื อ
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ผู้ใ ห้ ก้ ูข องผู้เ ช่า (ถ้ า มี ) และผู้ใ ห้ เ ช่า ได้ รับ ค่า สิน ไหมทดแทนตามสัด ส่ว น ของพื น้ ที่ อ าคารที่ แ ต่ล ะฝ่ ายมีสิท ธิ
ครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิ์ ทังนี
้ ้ ผู้เช่า และ/หรื อ ผู้ให้ ก้ ขู องผู้เช่า (ถ้ ามี) จะเป็ นผู้ได้ รับค่าสินไหมทดแทนจากการ
ประกันภัยในส่วนของอาคารที่เช่าดังกล่าวทังหมดเพื
้
่อนาไปดาเนินการตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้เช่า
และผู้ให้ เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึน้ หรื อเกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการ
ดังกล่าวและการชาระเบี ้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพื ้นที่ที่ผ้ เู ช่าและผู้ให้ เช่ามี
สิทธิครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิ์
3. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (ตามนิยามในหัวข้ อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรื อถูก
ทาลาย) ให้ สญ
ั ญาฉบับนีย้ งั คงมีผลบังคับใช้ ได้ ต่อไป ทังนี
้ เ้ ฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและยังอยูใ่ น
สภาพที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญาฉบับนี ้ต่อไป
เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ให้ พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ นหลังๆ ไป
ก า ร โ อ น สิ ท ธิ 1. ภายในระยะเวลาการเช่า และ/หรือ ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าโอนสิทธิ
การเช่าและการ
และหน้ าที่ในการเช่าอาคารที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่านีไ้ ม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนของทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่บคุ คลใดๆ
ให้ เช่าช่วง
ได้ ทัง้ นี ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการนาสิทธิ และหน้ าที่ภายใต้ สัญญาเช่านีไ้ ปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงิน กับ
สถาบันการเงินใดๆ โดยผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี ้ การโอนสิทธิและ
หน้ าที่ภายใต้ สัญญาเช่านีจ้ ะต้ องไม่กระทบต่อสิทธิ และหน้ าที่ใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีแ้ ละต้ องไม่
ผูกพันเกินระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นการโอนสิทธิให้ แก่ผ้ ู
ประกอบกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับผู้ให้ เช่า และ/หรือ เป็ นการแข่งขันกับกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ให้ เช่า
ผู้เช่าจะต้ องได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า
2. ภายในระยะเวลาการเช่า และ/หรือ ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าโอนสิทธิ
และหน้ าที่ในการเช่าที่ดินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่านี ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนของทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้
โดยจะต้ องได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า อย่ างไรก็ดี ผู้ให้ เช่าให้ ผ้ เู ช่าสามารถนา
สิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านีไ้ ปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดๆ โดยผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี ้ การโอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านีจ้ ะต้ องไม่กระทบ
ต่อสิทธิและหน้ าที่ใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีแ้ ละต้ องไม่ผูกพันเกินระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลา
การเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
3. เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการให้ เช่าที่ดิน อาคารโรงงาน และ/หรือ โครงการ Solar Rooftop ผู้ให้ เช่ายินยอมให้
ผู้เช่านาทรัพย์สินที่เช่าออกให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรื อ ที่ดินอันเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เช่า
และ/หรือ พื ้นที่โครงการ Solar Rooftop ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าก่อนทังนี
้ ้
ภายใต้ เงื่อนไขว่า การให้ เ ช่า ช่ว งนัน้ ต้ องไม่เป็ น การให้ เช่า ช่ว งแก่ผ้ ู เช่า พืน้ ที่ ที่ ป ระกอบธุ รกิ จต้ อ งห้ า มภายใต้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกาหนดในการต่ออายุสญ
ั ญาจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ในกรณีที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่รายใดมีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริการเกินกว่าระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้เช่า เมื่อได้ รับการแจ้ ง
จากผู้เช่า ผู้ใ ห้ เช่า อาจเข้ า ท าสัญ ญาเช่า และสัญ ญาบริ การกับ ผู้เช่า พืน้ ที่ รายนัน้ ส าหรั บระยะเวลาที่เกิ น กว่า
ระยะเวลาการเช่า หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้เช่า ในวันเดียวกันกับวันที่มีการต่ออายุ
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การฉบับดังกล่าวกับผู้เช่า ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับความตกลงผู้เช่าพื ้นที่รายนันนั
้ น้ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่า
จะใช้ ความพยายามและจะไม่ปฏิเสธการเข้ าทาสัญญากับผู้เช่าพื ้นที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ภาษี อ ากรและ
อากรแสตมป์ ที่

1. ผู้เ ช่า ตกลงรั บ ผิ ด ชอบช าระค่า ภาษี โ รงเรื อนและที่ ดิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่า ที่ เ กิ ด ขึน้ ก่ อ นวัน เริ่ มต้ น
ระยะเวลาการเช่า และตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
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เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ทรัพย์สินที่เช่า

2. ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และค่าธรรมเนียมหรื อภาษี อื่นใดที่ทางราชการอาจกาหนด
เพิ่มเติมหรื อใช้ บังคับที่ เกี่ยวเนื่ องกับ โรงเรื อนและที่ดิน และ/หรื อ รายได้ หรื อการใช้ ป ระโยชน์ ค รอบครองจาก
ทรัพย์สินที่เช่านับตังแต่
้ วนั ครบกาหนด 3 (สาม) ปี นบั จากวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า
3. ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ ชาระค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และ/หรื อ ภาษี อื่นใดแทนคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายไป
ก่อน คู่สัญญาฝ่ ายที่ต้องชาระค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดินตกลงชาระคืนให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ ชาระไปก่อนจน
ครบถ้ วนภายใน 5 (ห้ า) วันทาการนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน้
4. ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทาสัญญาฉบับนี แ้ ละสัญญาฉบับระยะเวลาการ
เช่าที่ตอ่ อายุ
ค่ า ธรรมเนี ย ม 1. เว้ น แต่ค่า ธรรมเนี ยมและค่า ใช้ จ่า ยอื่ น ใดที่ ร ะบุไว้ ใ นส่ว นอื่ น ของสัญ ญาฉบับ นี ้ ผู้เ ช่า ตกลงจะรั บ ผิ ด ชอบ
และค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการเช่าทรั พย์สินที่เช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นใดอัน เกี่ยวกับการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าครัง้ แรกทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นตามสัญญาฉบับนี ้

เหตุผิดนัด

นอกจากนี ้ เว้ น แต่ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่า ยอื่ น ใดที่ ร ะบุไว้ ใ นส่ว นอื่ น ของสัญ ญาฉบับ นี ้ ผู้เ ช่า ตกลงเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ใช้ บงั คับอยู่ตลอดระยะเวลา
การเช่า และ/หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุ
2. ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับ การจานองทรัพย์สินรวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นใด
อัน เกี่ ยวกับ การจดทะเบีย นจานอง (ครั ง้ แรก และ ทุกๆ ครั ง้ ที่ มีการเพิ่มวงเงิน จานองตามที่ ระบุไว้ ใ น หัว ข้ อ
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผู้ให้ เช่า) ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นตามสัญญาฉบับนี ้
3. ผู้เ ช่า ตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบีย นภาระติ ด พัน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นที่ ดิ น ภาระติ ด พัน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากหรื อเกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
ทังหมด
้
(ครัง้ แรก และสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ) ที่เกิดขึ ้นตามสัญญาฉบับนี ้
4. ผู้ เช่ า ตกลงจะรั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดอัน เกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นภาระติ ด พั น ใน
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ครัง้ แรก
และ ทุกๆ ครัง้ ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามการใช้ ประโยชน์เกี่ยวกับทางเข้ า -ออกของกองทรัสต์ที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้
5. ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนี ้สิน ค่าใช้ จา่ ย ค่าบารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การบารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า ที่เกิดขึ ้นและยังคงค้ างชาระอยูก่ ่อนวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า นอกจากนี ้ ผู้เช่าตก
ลงเป็ นผู้รับผิดชอบในภาระหนี ้สิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับการ
บารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า ที่เกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาการเช่า และ/หรื อ ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้ วแต่กรณี)
ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้ รับ
คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้ รับเงินหรื อประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรื อประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคู่สญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
1. เหตุผิดนัดโดยผู้ให้ เช่า
1.1. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรือสัญญาตกลงกระทา
การ(เจ้ าของทรัพย์สิน) และผู้ให้ เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90
(เก้ า สิบ)วันนับจากวัน ที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด สัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที่

35
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 35

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ

คู่สัญญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเว้ นแต่เกิดจากการที่ผ้ ูเช่าไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
1.2. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าผิดคามัน่ จะให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินสาหรับระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุตามที่ระบุไว้ ในเรื่ องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่า ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนั ดตามสัญญานี ้
ทันที
1.3. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าจาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่าภายในระยะเวลาการเช่าโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้
เช่า ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ้ทันที
1.4. ในกรณีใดๆ ก็ตามที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี ้ถูกยึดตามคาสัง่ ศาลโดยเกิดจากความผิดของผู้ให้ เช่า ซึ่ง
ผู้ใช้ สิทธิได้ ใช้ สิทธิถกู ต้ องตามกฎหมาย อันเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าอย่าง
เต็มที่ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้
1.5. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริ ษั ท การ
ชาระบัญชี หรือศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้ให้ เช่า ซึง่ ผู้เช่าเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้
เช่าในการชาระหนี ้ หรือปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
2. เหตุผิดนัดโดยผู้เช่า
2.1. ในกรณีที่ผ้ เู ช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคารั บรองที่ให้ ไว้ ใน
สัญญานี ้ และผู้เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ)วันนับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเว้ นแต่เกิดจากการที่ผ้ ูให้ เช่าไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ใ น
สัญญาฉบับนี ้หรื อเว้ นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นผล
เนื่องมาจาก (ก) บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จงใจหรื อประมาท
เลิน เล่อในการปฏิบัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ กาหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ (ข)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ให้ เช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
การสิ น้ สุ ด ของ 1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรือ ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี)
สัญญา
2. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
3. เนื่องจากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ คาสัง่ ของหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ความผิด
ของผู้ให้ เช่า ผู้เช่า และทรัสตี
4. ในกรณีที่เนื ้อที่ทงหมด
ั้
หรือบางส่วนที่สาคัญของที่ดินที่เช่าแต่ละแปลงตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนหรื อเขตสงวนหรื อ
เขตสารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอื่นๆ ซึ่งทาให้ ผ้ เู ช่าไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าบางแปลงได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้ โดยที่ผ้ ูเช่ามีสิทธิ พิจารณาว่าจะให้
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงเฉพาะแปลงทรัพย์สินที่เช่าที่ได้ รับผลกระทบหรือไม่
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1.6.2

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาซือ้ ขายสังหาริ มทรั พย์

คูส่ ญ
ั ญา

การซื ้อขาย
สังหาริมทรัพย์

ราคาซื ้อขาย

การโอน
กรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม
และภาษีอากร
คารับรอง
เกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เหมราช(“ผู้ซื ้อ”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ ้ง จากัด (“ผู้ขาย”)
ผู้ซื ้อตกลงจะซื ้อสังหาริมทรัพย์ (รายการสังหาริมทรัพย์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา) (“สังหาริมทรัพย์”)จากผู้ขาย
และผู้ขายตกลงจะขายสังหาริมทรัพย์ ให้ ผ้ ซู ื ้อในราคาและตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การซื ้อขายตามที่กาหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้จะมีผลบังคับระหว่างคูส่ ญ
ั ญาในวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่าตามที่
กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สิน (“วันที่สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ”)
1. คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันซื ้อขายสังหาริมทรัพย์ ในราคาสุทธิรวมประมาณ 7,679,721.61 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยผู้ซื ้อจะชาระราคาซื ้อขายดังกล่าวทังสิ
้ ้นภายในวันทีส่ ญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ ซึง่ จะได้ นิยามต่อไป ทังนี
้ ้ การชาระราคา
ซื ้อขายดังกล่าว อาจชาระในรูปของเช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีข อง
ผู้ขายทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ขู ายจะได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ซู ื ้อทราบล่วงหน้ าก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ หรือจะชาระด้ วยวิธีการอื่นใด
ตามที่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะได้ ตกลงร่วมกัน และผู้ขายจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเป็ นหลักฐาน
2. การชาระราคาซื ้อขาย และเงินใดๆ ตามสัญญาฉบับนี ้ด้ วยเช็ค ตราสารหรื อตัว๋ เงินอื่นใด นอกเหนือจาก เช็คเงินสด
(cashier’s cheque) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่สมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้ขายได้ รับชาระเงินตามเช็ ค ตราสารหรื อตัว๋ เงินนัน้
แล้ วเท่านัน้
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีม้ ีผลสมบูรณ์ในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ และ
ได้ มีการชาระราคาซื ้อขายให้ กบั ผู้ขายครบถ้ วนตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้แล้ ว (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) โดยให้ ถือว่าผู้ขาย
ได้ สง่ มอบการครอบครองในสังหาริมทรัพย์ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ณ สถานที่อนั เป็ นที่ตงของสั
ั้
งหาริมทรัพย์นนๆ
ั้
นอกจากนี ้ ผู้ขายตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ ิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่อง
กับการบารุ งรักษาสังหาริ มทรัพย์ที่ตนเป็ นผู้ขายที่เกิดขึน้ และยังคงค้ างชาระอยู่ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ และหากคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดได้ รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้ รับ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะ
นาส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ผู้ซื ้อตกลงจะรับผิดชอบสาหรับบรรดาค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึน้ หรื ออาจเกิดมีขึน้ เนื่องจากการดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อ
ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ และผู้ซื ้อตกลงรับผิดชอบค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ส่งมอบสังหาริ มทรัพย์ ผู้ขายรับรองว่าสังหาริ มทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดอยูเ่ พียงการจานา หรือให้ เช่าซื ้อสังหาริมทรัพย์ หรือนาสังหาริมทรัพย์ไปเป็ นหลักประกันโดยประการอื่นใดแก่บคุ คล
ใดๆ รวมถึ ง การก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องใดๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต่อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ท าให้ สิ ท ธิ ใ นการได้ ม าซึ่ ง
สังหาริมทรัพย์ของผู้ซื ้อด้ อยลงหรือด้ อยกว่าบุคคลอื่น
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1.6.3

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาต่ อท้ ายหนั งสือสัญญาจานองทรั พย์ สิน

ผู้รับจานอง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เหมราช (“ผู้รับจานอง” หรือ “กองทรัสต์”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ ้ง จากัด (“ผู้จานอง”)

หนี ้ที่จานองเป็ น
ประกัน

หนีด้ งั ต่อไปนีท้ ี่เกิดขึน้ แล้ ว หรื อที่จะเกิดขึน้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้ แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า ค่าขาดประโยชน์ใน
การใช้ ท รั พย์ สิน ที่ เช่า ตามสัญ ญาเช่า ทรั พย์ สิน เงิน จานวนใดๆ ที่ ต้ องคื น ตามสัญ ญาเช่า ทรั พย์ สิน ค่า เสียหาย หรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดมีหรื ออาจเกิ ดมีขึน้ อันเนื่องมาจากการเรี ยกร้ องให้ ผ้ จู านองปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรื อการ
เรี ยกให้ ชาระหนีเ้ งิน หรื อหนีก้ ระทาการใดๆ ตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน การเรี ยกให้ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของผู้จานองใน
ฐานะผู้ให้ เช่าในเรื่ องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินของผู้รับจานองในฐานะผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน และผู้
จานองมีความรับผิดเกิดขึ ้นตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน

การบังคับ
จานอง

ผู้รับจานองจะใช้ สิทธิบงั คับจานองได้ ตอ่ เมื่อผู้จานองตกเป็ นผู้ผิดสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน และผู้รับจานองได้ ใช้
สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินแล้ ว หรื อเมื่อผู้จานองผิดคามั่นในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินที่ตนให้ ไว้ กับผู้รับ
จานองภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินและผู้จานองมีความรับผิดเกิดขึ ้นตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน

การไถ่ถอน
จานอง

เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์ สินโดยผู้จานองได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว หรือเมื่อสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรื อสิ ้นสุดลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า โดย
เหตุอื่นอันมิใช่เป็ นกรณีที่ผ้ จู านองไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ น ให้ ถือว่าภาระผูกพันของผู้จานองภายใต้ สญ
ั ญานี ้
สิ ้นสุดลงในวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรื อในวันที่สญ
ั ญา
เช่าทรัพย์สินระงับหรื อสิ ้นสุดลงดังกล่าว และผู้รับจานองตกลงดาเนินการ ไถ่ถอนจานองทรัพย์สินที่จานองให้ แก่ผ้ จู านอง
ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าสาหรับ ระยะเวลาการเช่า ที่ต่ออายุภายใต้ สัญญาเช่าทรั พย์สิน หรื อในวันที่สัญญาเช่า
ทรัพย์สินระงับหรือสิ ้นสุดลงดังกล่าว

1.6.4

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการ (ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ )

คูส่ ญ
ั ญา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอไอดี”)และ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เหมราช (“กองทรัสต์”)

การดารง
สัดส่วนการถือ
ครอง
หน่วยทรัสต์

1. เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้เงินของกองทรัสต์ ภายในกาหนดระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นบั แต่เริ่มต้ น
ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน ("ระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์") ดับบลิวเอช
เอไอดีตกลงว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ของดับบลิวเอชเอไอดี และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน รวมกัน
ทังหมดจะต้
้
องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของกองทรัสต์ ณ วันที่ทาสัญญานี ้
เท่านัน้
ทังนี
้ ้ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้ หมายความถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(1) คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน้ ซึ่งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนในนิติบคุ คลดังกล่าวไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิ น กว่าร้ อยละ 50 (ห้ า สิบ ) ของจานวนหุ้นที่ จาหน่า ยได้ แ ล้ วทัง้ หมดหรื อความเป็ น
หุ้นส่วนทังหมด
้
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทงนี
ั ้ ้มิให้ รวมถึงกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นดับบลิวเอชเอไอดีตกลงว่าดับบลิวเอชเอไอดี และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอไอดีจะไม่จาหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว หรื อนาหน่วยทรัสต์ไปจานา
หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ อันจะทาให้ ดบั บลิวเอชเอไอดีและ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอไอดีถือครอง
หน่วยทรัสต์รวมกันมีจานวนน้ อยกว่าสัดส่วนทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีจานาหรือก่อภาระผูกพันใดๆที่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึง่ ได้ รับความยินยอมจากทรัสตีลว่ งหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. หากเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของดับบลิวเอชเอไอดี ในกองทรัสต์ สิ ้นสุดลงภายใต้ สญ
ั ญากู้
เงินดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ความผูกพันของดับบลิวเอชเอไอดีตามข้ อนี ้เป็ นอันสิ ้นสุดลง
ข้ อตกลงใน
การจัดการ
ความขัดแย้ ง
ทาง
ผลประโยชน์

1.6.5

ตลอดระยะเวลาที่ดบั บลิวเอชเอไอดีปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอไอดี ตกลงต่อ
กองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ที่มีผ้ สู นใจเช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ า ดับบลิวเอชเอไอดีจะเสนอทรัพย์สินทั ง้ หมดให้
ลูกค้ าเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สินของฝ่ ายใด รวมถึงการกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคาร
ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทังในด้
้ านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุ ให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
และให้ ข้อมูลที่เพียงพอแก่ลกู ค้ าในการตัดสินใจ

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการของเจ้ าของทรั พย์ สิน

คูส่ ญ
ั ญา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ ้ง จากัด (“เจ้ าของทรัพย์สิน”)
และ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เหมราช (“กองทรัสต์”)

หน้ าที่เกี่ยวกับ
การรับชดเชย
รายได้ คา่ เช่า
ของเจ้ าของ
ทรัพย์สิน

1. เจ้ าของทรัพย์สินจะรับชดเชยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ (รวมเรียกเป็ น “ค่าเช่า”) จากทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน (“ระยะเวลาชดเชยรายได้ ”) โดย
กาหนดอัตราค่าเช่า ดังนี ้
ประเภททรัพย์สินที่เช่า
โรงงานแบบ Attached Building
โรงงานแบบ Detached Building

อัตราค่าเช่าที่รับชดเชยรายได้
(บาท/ตารางเมตร)
193
210

ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ เจ้ าของทรัพย์สินชาระจานวนเงินชดเชยรายได้ ค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ทกุ ๆ ไตรมาส โดยมี
เงื่อนไข ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2 ถึง ข้ อ 5
2. สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ ูเช่า (ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินที่เช่าซึ่ง ไม่มีผ้ เู ช่าตลอดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรื อ เป็ น
ทรัพย์สินที่เช่าที่มีผ้ เู ช่าแต่ตอ่ มาไม่มีผ้ เู ช่าก็ตาม) (“ทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่า”) เจ้ าของทรัพย์สินจะรับชาระรายได้ คา่
เช่าตามอัตราค่าเช่าที่รับชดเชยรายได้ ที่ระบุในตารางในข้ อ 1 สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่าตลอดระยะเวลา
ชดเชยรายได้
3. ภายใต้ ข้อกาหนดข้ อ 6 หากมีผ้ เู ช่าพื ้นที่มาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้ าของ
ทรัพย์สินจะพ้ นจากหน้ าที่ในการรับชาระรายได้ คา่ เช่าให้ แก่กองทรัสต์นบั ตังแต่
้ วนั เริ่มต้ นระยะเวลาการเช่าของผู้เช่า
พื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่านัน้
4. ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ ดงั กล่าว ในกรณีที่มีสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การ”) ของผู้เช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่า รายใดครบกาหนดอายุการเช่า ภายใต้ สัญญาเช่าและสัญ ญา
บริการและไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ เจ้ าของทรัพย์สินจะรับชาระรายได้ คา่ เช่าตามอัตราค่าเช่า
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ที่รับชดเชยรายได้ ที่ระบุในตารางในข้ อ 1 ตังแต่
้ วนั ครบกาหนดอายุการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของ
ผู้เช่าพื ้นที่รายนันจนถึ
้
งวันที่ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือวันที่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่
มีผ้ เู ช่าที่ว่างลงนัน้ (แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน) ซึ่งจะไม่คานึงถึงอัต ราค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ราย
นันๆ
้ ว่าจะมีมลู ค่าน้ อยกว่าหรือมากกว่าอัตราค่าเช่าที่รับชดเชยรายได้ ที่ระบุในตารางในข้ อ 1
5. โดยที่ ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ ดงั กล่าว หากเกิดกรณีผ้ เู ช่าพื ้นที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดผิดนัดหรือไม่สามารถ
ชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การได้ เจ้ าของทรัพย์สินไม่ต้องรับชาระค่าเช่าแทนผู้เช่าพืน้ ที่ภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าพื ้นที่ราย
ใดก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าพื ้นที่รายนันเนื
้ ่องจากผู้เช่าพื ้นที่ผิดสัญญา (ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม)
เจ้ าของทรัพย์สินจะรับชดเชยรายได้ ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่รับชดเชยรายได้ ที่ระบุในตารางใน ข้ อ 1 ตัง้ แต่วนั ที่
กองทรัสต์ขาดรายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สินที่เช่า จนถึงวันที่ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรื อวันที่มีผ้ เู ช่าพื ้นที่
รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่า ที่ไม่มีผ้ ูเช่านัน้ (แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน) ซึ่งจะไม่คานึงถึงอัตราค่าเช่าที่กองทรัสต์จะ
ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่รายนันๆ
้ ว่าจะมีมลู ค่าน้ อยกว่าหรือมากกว่าอัตราค่าเช่าที่รับชดเชยรายได้ ที่ระบุในตารางในข้ อ
1 ทังนี
้ ้ วิธีการคานวณมูลค่าที่“กองทรัสต์ขาดรายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สินที่เช่า” ให้ พิจารณาดังนี ้
5.1. นอกเหนือจากเงินประกันการเช่าที่ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การนัน้ (“เงินประกัน
การเช่า”) กองทรัสต์จะพิจารณาดาเนินการเรี ยกเงินค่าชดเชยความเสียหายตามที่กองทรัสต์มีสิทธิจะได้ รับ
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการจากผู้เช่าพื ้นที่ต่อไป (“เงินค่าชดเชยความเสียหาย”) ทังนี
้ ้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญา
จะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น และ
5.2. กองทรัสต์จะนาเงินประกันการเช่า และ/หรื อ เงินค่ าชดเชยความเสียหาย (ถ้ ามี) ที่ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ไปใช้
ในการซ่อมบารุงทรัพย์สินที่เช่าให้ อยูใ่ นสภาพที่สามารถปล่อยเช่าต่อไปได้ (ถ้ ามี) และ
5.3. กองทรัสต์จะพิจารณานาเงินประกันการเช่า และ/หรื อ เงินค่าชดเชยความเสียหายที่คงเหลือจากการหักค่า
ซ่อมบารุงทรัพย์สินที่เช่าตามข้ อ 5.2 (ถ้ ามี) มาใช้ เป็ นค่าชดเชยรายได้ ของกองทรัสต์สาหรับระยะเวลาตังแต่
้
วันที่กองทรัสต์เลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าพื ้นที่รายนันเป็
้ นต้ นไป และ
5.4. หากกองทรัสต์ได้ ใช้ เงินประกันการเช่า และ/หรือ เงินค่าชดเชยความเสียหายครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
และ 5.3 แล้ ว จะถือว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ขาดรายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สินที่เช่า
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน หากวันที่ กองทรัสต์ขาดรายได้ คา่ เช่าจากทรัพย์สินที่เช่า เกิดขึ ้นภายหลังจากที่
ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้ าของทรัพย์สินไม่มีหน้ าที่ที่จะต้ องชดเชยรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์แต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นสมควรให้ มีการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อเรี ยกร้ องผู้เช่าพื ้นที่เพื่อเรี ยกร้ องเงิน
ค่าชดเชยความเสียหาย คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่า ระหว่างการดาเนินการตามกฎหมายกับผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าว ให้ ถือเสมือน
ว่ากองทรัสต์ยงั ไม่ได้ รับเงินค่าชดเชยความเสียหายจากผู้เช่าพื ้นที่รายนัน้ มา เพื่อพิจารณาวิธีการคานวณมูลค่าที่
กองทรั ส ต์ ข าดรายได้ ค่า เช่า จากทรั พย์ สิน ที่ เช่า ตามที่ ระบุไว้ ใ นข้ อ 5.1 ถึง 5.4 ในการนี ้ กองทรั ส ต์ จะใช้ ค วาม
พยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ ได้ รับเงินค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวจากผู้เช่าพื ้นที่ และตกลงจะนาส่งจานวนเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายที่ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่รายนันๆ
้ ในจานวนที่เจ้ าของทรัพย์สินได้ ชาระให้ แก่กองทรัสต์มาก่อน
คืนให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สินโดยไม่ชกั ช้ า
6. เจ้ าของทรัพย์สินตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได้ หากอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินที่เช่าที่มีผ้ เู ช่าตามสัญญา
เช่าและสัญญาบริ การ ต่ากว่าอัตราขัน้ ต่า (“อัตราขัน้ ต่า”) ดังต่อไปนี ้ เจ้ าของทรัพย์สินตกลงจะชาระส่วนขาดจาก
อัตราค่าเช่าขันต
้ ่า (“ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่า”) ให้ แก่กองทรัสต์
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ประเภททรัพย์สินที่เช่า
โรงงานแบบ Attached Building
โรงงานแบบ Detached Building

อัตราค่าเช่าที่รับชดเชยรายได้
(บาท/ตารางเมตร)
193
210

การชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าจะรวมถึงกรณีผ้ เู ช่าพื ้นที่บนทรัพย์สินที่เช่าได้ รับยกเว้ นค่าเช่าค่าบริ การใน
ช่วงเวลาใดๆ ในระหว่างระยะชดเชยรายได้ ที่มิได้ เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีเช่นว่านี ้ เจ้ าของทรัพย์สินจะต้ อง
ชาระค่าเช่าอัตราขันต
้ ่าเต็มจานวน
หากเกิดกรณีผ้ เู ช่าพื ้นที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดผิดนัดหรือไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ได้ ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้ าของทรัพย์สินไม่ต้องชาระค่าเช่าแทนผู้เช่าพื ้นที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริการแต่อย่างใด แต่เจ้ าของทรัพย์สินยังคงต้ องชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่า
ข้ อ 6 นี ้ จะไม่ใช้ บงั คับกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทาขึ ้นหรือต่ออายุก่อนหรือในวันที่สญ
ั ญานี ้มีผลใช้ บงั คับ
หน้ าที่ของ
เจ้ าของ
ทรัพย์สิน
เกี่ยวกับพื ้นที่
เช่าส่วนหลังคา
ของทรัพย์สินที่
เช่า

1. เจ้ าของทรัพย์สินตกลงว่า หากในช่วงระยะเวลา 15 (สิบห้ า) ปี นับตัง้ แต่วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน (“ระยะเวลา
รับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา”) หากพืน้ ที่หลังคาในทรัพย์สินที่เช่า ยังไม่มีผ้ ูเช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
เจ้ าของทรัพย์สินตกลงจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคาส่วนที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าให้ แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกันการ
ชาระค่าเช่าหลังคา ในอัตราค่าเช่า 3 บาท (สามบาท) ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึน้ ร้ อย
ละ 6 (หก) ทุก 3 (สาม) ปี
2. ในระหว่างระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา กองทรัสต์จะให้ สิทธิแก่เจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อ บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของทรัพย์สิน ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคาโดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่เจ้ าของ
ทรัพย์สินรับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรือไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่น
เสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)
3. เมื่อเจ้ า ของทรั พย์สิน และ/หรื อ บุค คลที่เกี่ ยวโยงกันกับเจ้ า ของทรัพย์ สินใช้ สิท ธิ ในการเช่า หลังคาตามเงื่อนไข
ระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของเจ้ าของทรัพย์สิน ภายใต้ สัญญาตกลง
กระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง
4. ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา หากเจ้ าของทรัพย์สินสามารถจัดหาผู้เช่า มาเช่า พื น้ ที่
หลังคาดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อ ยกว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่า
หลังคา ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ ว เจ้ าของทรัพย์สินไม่ต้องชาระ
ค่าเช่าสาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาส่วนที่เหลือของทรัพย์สินที่เช่า ส่วนที่เจ้ าของทรัพย์สินสามารถจัดหาผู้เช่าได้ แล้ วให้ แก่
กองทรัสต์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าที่เจ้ าของทรัพย์สิน จัดหามาได้ นนั ้ เข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่หลังคาดังกล่าว
โดยมีอตั ราค่าเช่าต่ากว่าอัตราข้ างต้ น เจ้ าของทรัพย์สิน ยังมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าส่วนที่ขาด (จากอัตราข้ างต้ น)
สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ตอ่ ไปจนครบกาหนดระยะเวลารับประกันการชาระค่าเช่าหลังคา
5. อนึ่ง หากเจ้ าของทรัพย์สินสามารถจัดหาผู้เช่า มาเช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ ูเช่าดังกล่าวผิด นัด
หรือไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ เจ้ าของทรัพย์สินไม่ต้องรับผิ ดชาระค่าเช่าแทนผู้เช่า

หน้ าที่ในการ
ชาระค่าใช้ จา่ ย
ในการ
ปรับปรุง/

ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นบั จากวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า เจ้ าของทรัพย์สินจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่าย
ในการปรั บ ปรุ ง ซ่อมแซม และ/หรื อ เปลี่ยนทรั พย์ สิน ที่ กองทรั ส ต์ ล งทุ น ในส่ว นที่ เป็ น สาระส าคัญ อาทิ เช่น หลังคา
เครื่ องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภยั การทาสีอาคารที่เช่า หม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer) รัว้ และประตูรอบแปลง
ทรั พย์ สิน ที่ เช่า (ถ้ า มี) ระบบสาธารณูป โภคที่ เชื่อมต่อ จากผู้ใ ห้ บ ริ การในการบริ ห ารและบ ารุ งรั กษาสาธารณูป โภค
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เปลี่ยน
ทรัพย์สิน

ส่วนกลาง โครงสร้ างอาคาร การซ่อมแซมอาคารหรื อพืน้ ดินบริ เวณทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนจากพืน้ ทรุ ดตัว (ถ้ ามี)
รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้ องที่เสียหายจากการนี ้
ทังนี
้ ้ เจ้ าของทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง และ/หรื อ เปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในกรณีที่
การปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้เช่าพื ้นที่

1.6.6

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์

ผู้จดั การ
กองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จดั การกองทรัสต์”)

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช(“กองทรัสต์”)

วันที่สญ
ั ญามี
ผลใช้ บงั คับและ
การแต่งตัง้
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต กลงแต่ ง ตัง้ และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงรั บ การแต่ง ตัง้ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการบริ ห ารและจัด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พย์ สิน ของกองทรั ส ต์ เพื่อประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ โดยให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่นับแต่
วันที่สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ

ระยะเวลาการ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้เป็ นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี
จ้ างบริหาร
นับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ (“ระยะเวลาการจ้ างบริหารช่วงแรก”)
เมื่อครบระยะเวลาการจ้ างบริหารช่วงแรกหรือระยะเวลาการจ้ างบริหารช่วงต่อๆ ไป (แล้ วแต่กรณี) โดยในช่วงระยะเวลา
การจ้ าง ผู้จัดการกองทรัสต์หรื อทรัสตี มิได้ แ จ้ งเหตุผิดสัญญาต่อผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ คู่สัญญาตกลงให้ ต่ออายุ
สัญญาฉบับนีอ้ อกไปอีกคราวละ 10 (สิบ) ปี โดยอัตโนมัติ โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของสัญญาที่ต่อออกไปให้ เป็ น
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ เว้ นแต่อัตราค่าตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ น ร้ อยละ 5 (ห้ า) ของ
รายได้ จากการดาเนินงาน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการจ้ างบริหารจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการ
เช่าที่ตอ่ อายุ (แล้ วแต่กรณี) ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
หน้ าที่ของ
1. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงปฏิบตั ิหน้ าที่ทวั่ ไปในการบริ หารและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน หรื อ
ผู้บริหาร
หน้ า ที่ ใ ดๆ ที่ คู่สัญ ญาจะได้ ตกลงกันเป็ น ลายลักษณ์ อักษรโดยการปฏิบัติห น้ า ที่ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับ
แผนการดาเนินงานประจาปี สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล และกฎหมายหลักทรัพย์ที่
อสังหาริมทรัพย์
เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ แ ละผู้ถือ หน่ ว ยทรั ส ต์ ในการปฏิบัติ ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจัด การ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวให้ สอดคล้ องกับแบบแสดงรายการข้ อมูล และ
หนังสือชี ้ชวน กองทรัสต์จะต้ องส่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ทราบ โดยที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องผูกพันตามแบบแสดงรายการข้ อมูล หรือ หนังสือชี ้ชวน
หากแบบแสดงรายการข้ อมูล หรือ หนังสือชี ้ชวน ไม่สอดคล้ องกับหน้ าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญา
นี ้ หรื อ กาหนดหน้ า ที่ ข องผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ น อกเหนื อไปจากที่ กาหนดไว้ ใ นสัญ ญานี ้ เว้ น แต่ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็ นอย่างอื่น
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าที่ที่จะต้ องดาเนินการใดๆ ตามที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จะได้ มอบหมายเพิ่มเติมตาม
สมควรแก่กรณีเฉพาะที่ เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของทรั พย์สินของกองทรัสต์ และ/หรื อ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
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ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิที่จะได้ รับค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่เพิ่มเติมดังกล่าวตามที่จะได้ ตกลงกั นต่อไป
อย่างไรก็ดี หากหน้ าที่นัน้ มีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ หรื ออาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูบ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อย่างมีนัยสาคัญ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ส งวนสิท ธิ ที่ จะ
ปฏิเสธการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มเติมจากกองทรัสต์ดงั กล่าว ในกรณีดงั กล่าว ทรัสตีมีสิทธิที่จะ
มอบหมายหน้ าที่นัน้ ให้ บุคคลอื่นปฏิบัติแทนได้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้ นีก้ ารปฏิบัติหน้ าที่ของบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องไม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี ้เกิ นสมควร
3. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงที่จะจัดให้ มีบคุ ลากรเพื่อปฏิบตั ิงานประจาที่อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน และ
ดูแลจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนในเวลา และจานวนที่เหมาะสม บุคลากรที่จดั ให้ มีดงั กล่าวต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และมีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งโครงสร้ างทีมจัดการบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนเพื่อให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พิจารณา และในกรณีที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง
ทีมจัดการบริ หารฯ ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะส่งข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อพิจารณาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า)วันก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทีมจัดการ
บริหารฯ ในแต่ละคราว
4. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ในการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ และจะเสนอ
แผนการดาเนิน งานประจาปี ของทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ดังกล่าวต่อผู้จัด การกองทรั สต์เพื่อขออนุมัติ เป็ นกา ร
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี และผู้จดั การกองทรัสต์จะเสนอให้ ทรัสตีเพื่อ
ขออนุมตั ิเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี โดยส่งพร้ อมกับแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ล่วงหน้ า 5 (ห้ า) ปี เฉพาะที่เกี่ยวกับการปรับปรุง และ/หรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญ (Major Renovation)
5. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเก็บรักษาสาเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ความจาเป็ นและสมควร ซึ่งรวมถึงชุดสาเนาเอกสารประกอบยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ไฟล์สแกน
สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตามที่ผ้ ู บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้ดาเนินการ หรื อติดต่อประสานงานเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 5 (ห้ า) ปี ย้อนหลังในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้ที่
เกี่ยวข้ องตรวจสอบ และจะส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมื่อสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุด
ค่าตอบแทน

กองทรั ส ต์ ต กลงช าระค่า ตอบแทนในการจัด การและบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
รายละเอียดดังนี ้
1. ค่าจ้ างบริหาร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ระยะเวลา

ค่าจ้ างบริหาร

ปี ที่ 1 - 5

ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ จากการดาเนินงาน*

ปี ที่ 6 - 10

ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดาเนินงาน*

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีตอ่ อายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ค่าจ้ างบริหารต่อปี จะเท่ากับร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดาเนินงาน*
*รายได้ จากการดาเนินงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถึง รายได้ ที่มาจากค่าเช่า ค่าบริ การ
และรายได้ อื่นๆ ที่ได้ รับจริ งจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนที่ผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีหรื องบการเงินประจาปี ของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (แล้ วแต่กรณี)
ปรับปรุ งด้ วย การรับรู้ รายได้ เพื่อให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาเช่า และสัญ ญา
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บริ การทัง้ นี ้ ไม่นับรวมรายได้ จาก (ก) เงินชดเชยรายได้ ค่าเช่าที่ได้ รับจากเจ้ าของทรัพย์สินภายใต้ สญ
ั ญาตกลง
กระทาการของเจ้ าของทรัพย์สิน และ (ข) ค่าเช่าช่วงที่ได้ รับจากการให้ เช่าช่วงพื ้นที่โครงการ Solar Rooftop
2. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า (ในกรณีที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์แนะนาหรือจัดหา)
ก. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายใหม่เข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับกองทรัสต์
โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อตังแต่
้ 3 (สาม) ปี ขึ ้นไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้ รับจานวน 1 (หนึ่ง)
เดือนต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ผ้ เู ช่ารายนัน้ เข้ าทากับกองทรัสต์ (ในกรณีระยะเวลาการเช่าไม่ถึง 3
(สาม) ปี ให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง
เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี )
ข. ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการให้ ผ้ เู ช่าเดิมต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับกองทรัสต์ โดยมีระยะเวลา
การเช่าเท่ากับหรื อตังแต่
้ 3 (สาม) ปี ขึน้ ไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้ รับจานวน 0.5 (ศูนย์จดุ ห้ า) เดือน
ต่อสัญ ญาที่ ผ้ ูเช่า รายนัน้ เข้ า ท ากับ กองทรั ส ต์ (ในกรณี ระยะเวลาการเช่า ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้ ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบกับระยะเวลา
การเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี ) ในกรณีระยะเวลาน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่มีสิทธิ
ได้ รับค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ผ้ ูเช่ารายใดที่ได้ รับการแนะนาหรื อจัดหาโดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ได้ ยกเลิกสัญญาเช่า และ
สัญญาบริ การก่อนครบระยะเวลาเช่าและเข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
และ/หรื อ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิม ทังนี
้ ้ ผู้บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงให้ มี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกับ ค่า ธรรมเนี ย มในการจัด หาผู้เ ช่า รายดัง กล่า ว ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ รับเงินชดเชยจากการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าในจานวนเท่ากับ
หรื อมากกว่าค่าเช่าในช่วงระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้ องกับผู้
เช่ า รายนั น้ (ไม่ ว่ า จากเงิ น ประกั น การเช่ า หรื อ จากการช าระค่ า เสี ย หายโดยผู้ เช่ า ) ผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ไม่จาต้ องคืนค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่ารายดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้ รับเงินชดเชยจากการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่า หรือจานวนที่
ได้ รับไม่ครบตามจานวนค่าเช่าในช่วงระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่
เกี่ยวข้ องกับผู้เช่ารายนัน้ (ไม่วา่ จากเงินประกันการเช่าหรื อจากการชาระค่าเสียหายโดยผู้เช่า) ผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ตกลงคืนค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่ารายดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่
คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ รับค่าเสียหายตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการนัน้
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ แห่งความชัดเจน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่มีหน้ าที่ในการคืนค่าธรรมเนียมตามข้ อนี ้
สาหรับการยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนกาหนดของผู้เช่าที่ได้ รับการแนะนาหรื อจัดหาโดยบุคคล
อื่น
ค่าใช้ จา่ ย

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทุกประเภทของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตนเองตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ โดยไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและประกอบกิจการของอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน (Operating Expenses) ค่าบารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance Costs) ค่าเบี ้ยประกันความเสี่ยง
ภัยในทรัพย์สิน ค่าบารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (Repair and Renovation Costs)
ค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ภาษี บารุ งท้ องที่ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุน และการบริหารจัดการใด ๆ ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
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ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี ้จะต้ องเป็ นไปตามประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายที่ระบุไว้ ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของกองทรัสต์ (ซึ่งอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) โดยให้ ผ้ บู ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะตกลงเป็ นอย่างอื่น
1. กรณี มูล ค่า ของค่า ใช้ จ่า ยในแต่ล ะรายการมีจานวนไม่เกิ น 20,000 (สองหมื่น ) บาท ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรัพย์
สามารถด าเนิ นการเข้ าท ารายการค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ท ราบล่วงหน้ าก่อนการ
ดาเนินการ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้ งให้ ทรัสตีทราบถึงรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะต้ องเป็ นไป
ตามวิธีการที่ได้ ตกลงไว้ กบั ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ และหากผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีตรวจสอบพบ
ในภายหลังว่าค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมีสิทธิปฏิเสธ
การเบิกจ่ายค่าใช้ ดงั กล่าวได้
2. กรณีมลู ค่าของค่าใช้ จ่ายในแต่ละรายการมีจานวนตังแต่
้ 20,000 (สองหมื่น) บาทขึน้ ไป ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต้ องขอรับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ก่อนเข้ าทารายการค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว โดยนาเสนอรายละเอียดของ
การเข้ าทารายการแต่ละรายการให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทาการก่อนเข้ าทารายการ
และผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการเข้ าทารายการภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันที่
ได้ รับรายละเอียดรายการค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน โดยการพิจารณาตัดสินใจของผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นที่ยตุ ิ ทังนี
้ ้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่พิจารณา
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ความเห็นชอบในการเข้ าทารายการนัน้ นับตังแต่
้
วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาการพิจารณาดังกล่าว
ในการเบิกเงินค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 1. และ ข้ อ 2. จากกองทรัสต์ข้างต้ น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดส่งใบแจ้ งหนี ้
(Invoice) พร้ อมแสดงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับการรายการค่าใช้ จ่ายในใบแจ้ งหนีด้ ังกล่าวมายังกองทรัสต์ โดย
กองทรัสต์จะตรวจพิจารณาและชาระค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่กองทรัสต์ได้ รับใบแจ้ ง
หนี ้ดังกล่าว
3. สาหรับการดาเนินการใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายพิเศษใดๆ ที่เกิดขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี และเป็ นรายการที่มิได้ รวมอยูใ่ น
แผนการดาเนินงานประจาปี แต่เป็ นรายการที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจาเป็ นและสมควรที่จะต้ องดาเนินการ
โดยค่าใช้ จ่ายพิเศษดังกล่าว จะต้ องเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เป็ นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์
รวมทังได้
้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามวิธีการที่
ได้ ตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี โดยให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้ ง
รายละเอียดของค่าใช้ จ่ายพิเศษ พร้ อมทัง้ ที่มา เหตุผล และงบประมาณ ให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์หรื อทรัสตีเพื่อ
พิจารณาเป็ นคราวๆ ไป โดยค่าใช้ จ่ายพิเศษใดๆ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตีก่อนดาเนินการ เว้ นแต่ทรัสตีหรือ
ผู้จดั การกองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) จะตกลงเป็ นอย่างอื่น
การพิจารณาผล 1. ตลอดอายุของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีอานาจในการพิจารณาผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 (สาม)ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน (“ระยะเวลา
ของผู้บริหาร
การพิจารณาผลการดาเนินงาน”)การพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากรายได้
อสังหาริมทรัพย์
จากการดาเนินงานโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ทัง้ นี ้ โดยที่ระยะเวลาในการปรับเกณฑ์การพิจารณาจะปรับทุกๆ 6 (หก) ปี (“ระยะเวลาในการปรับเกณฑ์ ”) โดย
ในช่วง 6 (หก) ปี แรกนับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน รายได้ จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตาม
พื ้นที่ของโรงงานโดยเฉลี่ยในแต่ละรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานจะต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ)
ของรายได้ จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพื ้นที่ข องโรงงานในปี แรกที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยที่เกณฑ์
รายได้ จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพื ้นที่ของโรงงานโดยเฉลี่ยในรอบแรกจานวนร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ)
ดังกล่าวจะถูกปรับเพิ่มร้ อยละ 3 (สาม) ทุกๆ รอบระยะเวลาในการปรับเกณฑ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ที่ 7-12 (เจ็ดถึง
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สิบสอง) จะเป็ นร้ อยละ 53 (ห้ าสิบสาม)ในช่วงปี 13-18 (สิบสามถึงสิบแปด) จะเป็ นร้ อยละ 56 (ห้ าสิบหก)) (“เกณฑ์
การพิจารณาผลการดาเนินงาน”)
2. ในกรณีที่ (ก) เกิดเหตุสดุ วิสยั จากภัยธรรมชาติในพื ้นที่ตงหรื
ั ้ อพื ้นที่ใกล้ เคียงกันกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
และ/หรื อ พิสูจน์ ได้ ว่าได้ รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากเหตุสุดวิสยั ดังกล่าว หรื อเหตุการณ์ ทางการเมืองอย่าง
ร้ ายแรง และส่งผลกระทบต่อรายได้ จากการดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและ
ผู้จัด การกองทรั สต์ท ราบภายใน 15 (สิบ ห้ า) วัน นับ จากวัน ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัยดังกล่า ว และในกรณีที่ เหตุสุดวิสัย
ดังกล่าวดารงอยูเ่ ป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ผ้ บู ริหารอสังหาริ มทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การ
กองทรัสต์ทราบ หรือ (ข) ในกรณีที่รายได้ จากการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์กองอื่น หรือ
กองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ ที่ ล งทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ย มีรายได้ จากการด าเนิ นงาน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพื ้นที่ของโรงงานลดลงเกินร้ อยละ 15 (สิบห้ า) เมื่อเทียบกับรายได้ จากการดาเนินงานถัว
เฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพื ้นที่ของโรงงานปี ก่อนหน้ า ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์
ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันที่เกิดเหตุดงั กล่าว คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันให้ ดาเนินการดังนี ้
(1) ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ใช้ เกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที่ ระบุ ณ ขณะนัน้ ๆ ในการพิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานของผู้บ ริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ตอ่ ไป หรือ
(2) ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ให้ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาผล
การดาเนินงาน โดยคู่สญ
ั ญาจะทาความตกลงร่วมกันปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ เหมาะสมต่อไป
3. ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานในแต่ละรอบ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ให้ เริ่ มนับระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานรอบแรกตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินและในการ
พิจารณาผลการดาเนินงานรอบต่อๆไปให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พิจารณาผลการดาเนินงานทุกๆ 3 (สาม) ปี โดยจะ
ดาเนินการภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณีที่รายได้ จากการดาเนิ นงานเฉลี่ยในช่ว งระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนิ นงานผ่านเกณฑ์ การ
พิจารณาผลการดาเนินงานให้ เริ่ มนับรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานในรอบถัดไปตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่ครบกาหนดตามรอบนัน้
(3) ในกรณีที่รายได้ จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานใดต่ากว่าเกณฑ์การ
พิจารณาผลการดาเนินงานผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อีก
ครัง้ ในปี ถดั ไป โดยจะพิจารณารายได้ จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามรอบที่ต่ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานรวมกับระยะ เวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันครบกาหนด
ตามรอบนัน้ (“ระยะเวลาแก้ ไขผลการดาเนินงาน”)
4. หากปรากฏว่ารายได้ จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาแก้ ไขผลการดาเนินงานใดต่ากว่าเกณฑ์การพิจารณา
ผลการดาเนินงานผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีโ้ ดยแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน เพื่อให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่
สามารถแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดเข้ าทาหน้ าที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์แทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายเดิมได้ ให้ ผ้ บู ริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ยังคงมีสิทธิ และหน้ าที่ต่อไปตามสัญญานี ้ จนกว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่จะได้ รับการ
แต่งตัง้ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เลิกสัญญาฉบับนี ้
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5. ผู้จดั การกองทรัสต์อาจขอให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริมทรัพย์จดั เตรียมเอกสารข้ อมูลรายได้ จากการดาเนินงานในปี แรกหรื อ
ข้ อมูลประมาณการรายได้ จากการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากกองทรัสต์ในแต่ละปี
หรือข้ อมูลรายได้ จากการดาเนินงานโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานตามรอบที่กาหนดใน
ข้ อ 1. โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์จะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารข้ อมูลดังกล่าวให้ แ ก่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จดั การกองทรัสต์
ข้ อตกลงกระทา 1. เว้ นแต่จะเป็ นการดาเนินการซึ่งเกี่ ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติห น้ าที่ข องผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ ต าม
การหรือละเว้ น
สัญญาฉบับนี ้ หรื อบทบัญญัติใดๆ ของสัญญาฉบับนี ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่กระทาการใดๆ รวมทังการลง
้
กระทาการของ
นามในเอกสารใดๆ การให้ ถ้อยคาต่อเจ้ าหน้ าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน
ผู้บริหาร
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยราชการอื่นใดในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้ าที่
อสังหาริมทรัพย์
ความผูกพันใดๆ ในนามของกองทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากทรัสตีหรื อผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในการจัดการ และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องจัดหาบุคลากรหลักรายใหม่ที่
มีค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ และเป็ น ผู้ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ พิจารณาว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่แทนบุคลากรหลัก รายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่ต่างๆ
ของผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญาฉบั บ นี โ้ ดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ให้ การบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงดาเนินการใดๆ ภายในอานาจหน้ าที่และตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิ
ให้ กองทรัสต์ปฏิบัติผิดหน้ าที่ หรื อฝ่ าฝื นเงื่อนไขตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
หนัง สื อ ชี ช้ วน หรื อ สัญ ญาเช่า และสัญ ญาบริ ก ารอย่า งมี นัย ส าคัญ โดยผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งแจ้ งให้
กองทรัสต์ทราบในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ หรือมีเหตุอนั ควรทราบว่าการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการใดๆ ของ
กองทรัสต์อาจถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิผิดหน้ าที่ หรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้ กองทรัสต์ทราบและดาเนินการแก้ ไข
ต่อไป
4. ข้ อตกลง ระเบียบ และวิ ธีป ฏิบัติ งาน ให้ เป็ น ไปตามที่ คู่สัญ ญาจะได้ ทาขึน้ ในภายหลัง โดยคู่สัญ ญาตกลงถือ
ข้ อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
5. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะปฏิบัติหน้ าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริ ต และใช้ ความระมัดระวังโดยคานึงถึงมาตรฐานการ
ประกอบอาชีพของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทรัสต์
การขัด แย้ งทาง 1. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ าในกรณีที่
ผลประโยชน์
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใดๆ เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ในการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และหากทรัสตีพิจารณาแล้ วเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริ มทรัพย์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ า ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาตกลงที่จะร่วมกัน
หารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
2. ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน ให้ แก่ผ้ อู ื่นอยู่และได้ แจ้ งให้ แก่
กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรแล้ ว ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ที่มีผ้ ู สนใจเช่า
อาคารโรงงาน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทัง้ หมด ให้ ลูกค้ าเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการ
แบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สินของฝ่ ายใดรวมถึงการกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคารที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทังใน
้
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ด้ านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุ ให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และให้ ข้อมูลที่เพียงพอแก่
ลูกค้ าในการตัดสินใจ
การเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนีอ้ าจถูกบอกเลิกได้ โดยคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ให้ ค่สู ัญญาที่
เกี่ยวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30
(สามสิบ) วัน
1. ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงตามที่กาหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา ตกลงกระทาการตามที่จะได้
ลงนามกันต่อไประหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กบั ทรัสตีในนามกองทรัสต์
(2) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้ นกระทาการอันเป็ นการผิดสัญญาในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ โดย
ถือเป็ นเหตุให้ ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา
2. ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขัน้ ตอนการ
เลิกบริษัท การชาระบัญชี
(2) ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชาระหนี ้หรือปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เปลี่ ยนแปลงผู้บริ หารในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญอันก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญกับการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานีโ้ ดยไม่ได้ รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จดั การกองทรัสต์
(4) กรณีตามที่กาหนดในเรื่องการพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(5) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีใ้ นส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเงินของ
กองทรัสต์โดยจงใจหรือโดยทุจริต
(6) กรณี ผ้ ูจัด การกองทรัสต์ พบว่า ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ กระทาการหรื อละเว้ น กระทาการอันเป็ นการผิด
สัญญาในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ โดยถือเป็ นเหตุให้ ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
3. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่บริ หารจัดการกองทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
หรื อหนังสือชีช้ วน อัน เป็ น ผลให้ เกิ ดความเสียหายต่อกองทรัสต์ อย่างมีนัยสาคัญ จนอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
4. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) กองทรัสต์เลิกกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ” ของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หรื อ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทรัสต์
(2) อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนถูกทาลายทังหมดหรื
้
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญและกองทรัสต์
ไม่ประสงค์ที่จะจัดหาประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป อันเป็ นผลให้ ผ้ บู ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ได้ อีกต่อไป
(3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอันทาให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
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(4) คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบั ติห น้ าที่ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ หรื อปฏิบัติต ามหน้ าที่
ดังกล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดคารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ ซึ่งการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ห รื อ ผิ ด ค ารั บ รองดัง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ กองทรั ส ต์ ห รื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน หรือต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดาเนินการแก้ ไขเหตุ
ผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิดสัญญาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
เมื่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ระงับลงทังหมดโดยเกิ
้
ดจากความผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิด
สัญญาตกลงจะชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาให้ แก่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ เหตุดงั กล่าว
ไม่เป็ นเหตุให้ สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลง โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยงั คงมีสิทธิและหน้ าที่ตอ่ ไปตามสัญญานี ้ และทรัสตีมีสิทธิ
ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดเข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิม ระหว่างที่ทรัสตียงั มิได้ แต่งตัง้
บุคคลใดเข้ าทาหน้ าที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ สิทธิ และหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์จะตกเป็ นของทรัสตีจนกว่าผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่จะได้ รับการแต่งตัง้
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1.6.7

สรุ ปเอกสารเงื่อนไขการกู้ยืมเงินเบือ้ งต้ น

ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วัตถุประสงค์

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (“ธนาคารฯ”)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)
วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่ เกิน 420 ล้ านบาท
• ลงทุนในโรงงานสาเร็ จรูป 9 โรง
วงเงินกู้ระยะสัน้ (ตั๋วสัญญาใช้ เงิน): 80 ล้ านบาท
• ชาระคืนเงินประกันให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยเมื่อผู้เช่ารายย่อยหมดสัญญาเช่า
หลักประกัน
วงเงินกู้ระยะยาว และ วงเงินกู้ระยะสัน้
• สัญญาเช่าที่ดิน และอาคารของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
วันครบกาหนด
วงเงินกู้ระยะยาว
• 5 ปี
วงเงินกู้ระยะสัน้
• 1 ปี นับจากวันทาสัญญา โดยตัว๋ สัญญาใช้ เงินจะครบกาหนดเมื่อทวงถาม และ/หรื อ ไม่เกิน 180 วัน และ
สามารถต่ออายุได้ ไม่เกินวันครบกาหนดของวงเงินกู้ระยะสัน้
ค่ าธรรมเนียม/
วงเงินกู้ระยะยาว
อัตราดอกเบีย้
• ไม่เกิน MLR - ร้ อยละ 1.8
MLR หมายถึง MLR เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
วงเงินกู้ระยะสัน้
• อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดสาหรับเงินกู้ระยะสัน้ (Money Market Rate)
การชาระดอกเบีย้
วงเงินกู้ระยะยาว
• ชาระรายไตรมาส
วงเงินกู้ระยะสัน้
• ชาระรายเดือน หรื อเมื่อถึงกาหนด
ค่ าธรรมเนียมกรณีชาระ ร้ อยละ 1 ของจานวนเงินที่ชาระเงินกู้ก่อนกาหนดภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
เงินต้ นก่ อนกาหนด
• ชาระเงินกู้ก่อนกาหนดโดยการกู้เงินจากธนาคารอื่น
• ชาระเงินกู้ก่อนกาหนดโดยการออกหุ้นกู้โดยที่ธนาคารฯ ไม่ได้ เป็ นหนึ่งในผู้รับประกันการจาหน่าย
การชาระคืนเงินต้ น
วงเงินกู้ระยะยาว
• ชาระคืนเมื่อครบกาหนด
วงเงินกู้ระยะสัน้
• ชาระคืนภายใน 15 วัน หลังจากได้ รับ เงินประกันจากผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ หรื อ วันครบกาหนดของตั๋ว
สัญญาใช้ เงิน
ข้ อกาหนดทางการเงินที่ 1. ผู้ก้ จู ะต้ องคงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนของ HREIT ไม่เกิน 1 เท่า
สาคัญ
2. ผู้ก้ จู ะต้ องคงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายไม่
เกิน 6.5 เท่า
หมายเหตุ: เงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากธนาคารฯ ได้ เสนอวงเงินกู้ระยะยาวอีกหนึง่ วงจานวน 2,900 ล้ านบาท ซึง่ เงื่อนไขหลัก (ยกเว้ นหลักประกัน)
เป็ นไปตามวงเงินกู้ระยะยาวจานวน 420 ล้ านบาท
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2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนี ้แล้ วในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ได้
จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีความเห็นดังนี ้
1)
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวก่อให้ เกิดโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT บริ ษัทฯ จึงเห็นว่าการ
ลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ ที่ 2 นี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สดุ ของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการ
ลงทุน ดัง กล่า วเป็ น การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ มี ผ้ ูเ ช่ า เต็ ม พื น้ ที่ และมี ศัก ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่ง จะเพิ่ ม
ผลประโยชน์ ให้ กับกองทรั สต์ HREIT โดยมีโอกาสจะทาให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์
HREIT มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อี กทังยั
้ งช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป โดยบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งกาหนดไว้ ไม่เกิ น
477,000,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้ วยค่า
เช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื ้อสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เช่า
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญา
เช่าอีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ อายุอีกจานวน 30,000,000 บาท (ซึง่ จะชาระเมื่อมีการต่อ
สัญ ญาเช่ า โดยไม่ร วมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่า ธรรมเนีย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
นอกจากนี ้ สาหรับรายการที่กองทรัส ต์ HREIT จะขอให้ WHA IBชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
สาหรั บทรั พย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ ูเช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รายการที่กองทรัสต์ HREIT จะขอให้
WHAID หรื อบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาเป็ นระยะเวลา
15 ปี นับจากวันที่กองทรั สต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ รายการ
สนับสนุนทางการเงินจาก WHAID บริ ษัทในกลุม่ WHAID เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT ซึ่ง
รายละเอียดเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA IB และ WHAID
ต่อไปนันเป็
้ นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
2)
การใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน โดยไม่มีการเพิ่ มทุน ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ การใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินประกันการเช่าและการ
บริ การที่กองทรัสต์ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบนั บางส่วน ทาให้ กองทรัสต์ไม่มีความจาเป็ นต้ องมีภาระเงินกู้ยมื ระยะยาว
มากเกินไป
3)
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์นนั ้ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ WHAID จะเรี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ HREIT บริ ษั ท ฯ ได้ ท าการ
เปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHAID จะเรี ยกเก็บกับกองทรัส ต์ HREIT กับอัตรา
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ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์อื่นที่มีขอบเขตการให้ บริ การของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ที่ใกล้ เคียงกันกับ
กองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสัง หาริ มทรัพย์สาหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
HREIT ในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื่องจาก WHAID
เป็ น เจ้ าของและผู้บ ริ ห ารงานในทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะเข้ า ลงทุน เพิ่ ม มาตัง้ แต่ เ ริ่ ม ต้ น และเป็ น
ผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความชานาญในการบริ หารงานอาคารโรงงาน ทังยั
้ ง
มีความชานาญในการบริ หารจัดการและมีทีมงานด้ านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHAID
นันถื
้ อว่าเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
้ ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ
ที่จะเข้ าลงทุนเพิ่มเป็ นอย่างดี ซึ่งจะสามารถบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักเพื่อสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่กองทรัสต์
HREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
3.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนี ้แล้ วในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
4.

ความสมเหตุสมผลของการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์

4.1

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ

วัต ถุป ระสงค์ข องกองทรัส ต์ HREIT คือ การระดมเงิ นทุนไปเช่าอสังหาริ มทรั พย์ และจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และเพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT โดยการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงงาน คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า พร้ อมส่วนควบของที่ดินและ
อาคารดังกล่าว และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า โดยทรัพย์สินที่
กองทรั สต์ HREIT จะลงทุน เพิ่ม เติมในครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ สิท ธิ ก ารเช่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ พร้ อมกรรมสิทธิ์ ในสังหาริ มทรั พย์ ที่
เกี่ยวข้ องในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี กับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน เป็ นระยะเวลา 30 ปี และสิทธิ
ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี
ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าว ก่อให้ เกิดโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยกองทรั สต์ HREIT ได้ ประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้ รับหลังจากที่กองทรัสต์ HREIT ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึง่ เท่ากับ 0.7713 บาท
ต่อหน่วย ซึ่งจะไม่น้อยไปกว่าประมาณการเงินปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่คาดว่าจะได้ รับในกรณีที่
กองทรัสต์ HREIT มิได้ ทาการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึง่ เท่ากับ 0.7445 บาทต่อหน่วย นอกจากนี ้ การลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึง่ จะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กบั กองทรัสต์ HREIT โดยจะทาให้ รายได้ คา่ เช่า
และผลประกอบการของกองทรั ส ต์ HREIT ดี ขึ น้ อี ก ทัง้ ยัง ช่ ว ยกระจายความเสี่ ย งของการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการลดการกระจุกตัวของทาเลที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ
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4.2

ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสิน ทรั พย์ ของกองทรั สต์ และการทารายการเกี่ย ว
โยงกันของกองทรั สต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ )
ข้ อดีของการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์
เพิ่มความสามารถในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ กองทรัสต์ HREIT ภายในระยะเวลาอันสัน้
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้จะทาให้ กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้ างรายได้ เพิ่มมากขึ ้นจากการให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์เหล่านี ้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของกระแสเงินสดให้ กบั กองทรัสต์
HREIT เนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์เหล่านี ้อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน และมีผ้ ทู าสัญญาเช่าอยูแ่ ล้ วทังหมด
้
นอกจากนี ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่มีความได้ เปรี ยบในด้ านทาเลที่ตงั ้ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของการขนส่งไป
ยังภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ทาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้เช่า จึงน่าจะสามารถสร้ างรายได้ ได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพให้ กบั กองทรัสต์ HREIT
ประโยชน์ ตอบแทนต่ อผู้ถอื หน่ วยสูงขึน้ และไม่ ทาให้ เกิด Dilution Effect ต่ อผู้ถอื หน่ วยปั จจุบัน
เนื่องจากกองทรัสต์ HREIT จะใช้ เงินทุนจากการกู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาท และเงินประกันการเช่า
และการบริ การที่กองทรัสต์ HREIT ได้ รับจากผู้เช่ารายย่อยปั จจุบนั จานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาทในการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหน่วย (Control dilution) และ
ผลกระทบทางราคาของหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหุ้นเดิม (Price dilution) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในครัง้ นี ้อีกด้ วย
เพิ่มอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่ าที่ดนิ และอาคาร
หากพิจารณาทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในปั จจุบนั อายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคงเหลือ
ประมาณ 58.13 ปี (คานวณจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรณีที่มีการใช้ สิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก
30 ปี ) ดังนัน้ การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ จะทาให้ อายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย เป็ น 58.22 ปี ทาให้ กองทรัสต์ HREIT สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ได้ นานขึ ้น
ลักษณะของทรัพย์ สินที่จะเข้ าไปลงทุนในครัง้ นีม้ ีสภาพใหม่
โรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าไปลงทุนเพิ่มเติมในคราวนี ้มีสภาพใหม่ มีอายุเฉลี่ย เพียง 6.13 ปี (คานวณถึง
ณ 31 ธันวาคม 2561) ซึง่ จะส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สนิ เหล่านี ้ยังอยูใ่ นระดับต่า
ลดการกระจุกตัวของทาเลที่ตงั ้ ของทรัพย์ สิน
เนื่ อ งจากทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ HREIT ลงทุน อยู่ใ นปั จ จุบัน มี ก ารกระจุก ตัวของท าเลที่ ตัง้ ในพื น้ ที่ ท างภาค
ตะวันออกเสียเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีสดั ส่วนระหว่างจังหวัดในพื ้นที่ภาคตะวันออกต่อจังหวัดสระบุรีที่ร้อยละ 96.18
ต่อร้ อยละ 3.82 ตามลาดับ จึงเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ HREIT มีการกระจุกตัวของทาเลที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ
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ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้จะส่งผลให้ กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สนิ ที่มีทาเลที่ตงในจั
ั ้ งหวัด
สระบุรีมากขึ ้น โดยมีสดั ส่วนระหว่างจังหวัดในพื ้นที่ภาคตะวันออกต่อจังหวัดสระบุรีที่ร้อยละ 91.57 ต่อร้ อยละ
8.43 ตามลาดับ จึงทาให้ กองทรัสต์ HREIT สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้เช่ารายย่อยในพื ้นที่ทางภาค
ตะวันออกได้ บ้างเล็กน้ อย
ลดค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วยของกองทรัสต์ HREIT
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้จะทาให้ ค่าใช้ จ่ายต่อหน่วยของกองทรัสต์ HREIT ลดลง และเกิดการ
ประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) เนื่องจากโรงงานทัง้ 9 ยูนิตนี ้ตังอยู
้ ใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซึ่งปั จจุบนั มีทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของกองทรั สต์ HREIT อยู่แล้ ว จึงทาให้ ประหยัด
ค่าใช้ จ่ายต่อหน่วยของกองทรัสต์ HREIT โดยลดลงจาก 9.63 บาทเหลือ 9.48 บาท/ตร.ม./เดือน (คานวณจาก
ประมาณการค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ HREIT ในปี 2562) ดังนัน้ กองทรัสต์ HREIT จะมีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิตอ่ หน่วยเพิ่มขึ ้น
ข้ อดีของการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันของกองทรั สต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ )
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี กองทรั ส ต์ HREIT จ่ า ยให้ แก่ WHA ID เป็ นอั ต ราที่
เทียบเคียงได้ กับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อ่ ืน
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่ กองทรั สต์ HREIT จ่ายให้ แก่ WHA ID กับอัตรา
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อื่นที่มีขอบเขตการให้ บริ การของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ใกล้ เคียงกับกองทรัสต์ HREIT พบว่าเป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รายอื่น
เงื่อนไขในร่ างสัญญาตกลงกระทาการและร่ างสัญญาเช่ าที่ดินและอาคารเป็ นผลดีต่อกองทรัสต์ HREIT
ตามร่างสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทารายการกับ WHA IB นัน้ ทาง WHA IB ตกลงเป็ น
ผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง ซ่อมแซม และ/หรื อ เปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุน
ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญเป็ นระยะเวลา 5 ปี นบั ตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า เช่น หลังคา เครื่ องปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภยั การทาสีอาคารที่เช่า ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ตามร่างสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร WHA IB ยังตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนระยะเวลาเช่าและตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาเช่า
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WHA IB ตกลงชดเชยรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการให้ แก่ กองทรัสต์ HREIT กรณีทรัพย์ สินไม่ มีผ้ เู ช่ า และ
ชาระส่ วนขาดกรณีอัตราค่ าเช่ าต่ ากว่ าอัตราค่ าเช่ าขัน้ ต่ าตามสัญญาตกลงกระทาการ เป็ นระยะเวลา
3 ปี
ณ ปั จจุบนั โรงงานจานวน 9 ยูนิตที่กองทรัสต์ HREIT จะทาการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้มีผ้ เู ช่าอยู่
แล้ วทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ทรัพย์สนิ ไม่มีผ้ เู ช่า WHA IB (ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ตกลงจะชดเชยรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรั สต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่าภายใต้
สัญญาเช่าทรัพย์สิน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีอตั ราค่า ชดเชยรายได้ ที่ 193 บาท
ต่อ ตร.ม. และ 210 บาทต่อ ตร.ม. สาหรั บ อาคารโรงงานแบบ Attached Building และ Detached Building
ตามลาดับ
นอกจากนัน้ ภายในระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่าว หากอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินต่ากว่าอัตราขันต
้ ่าตามสัญญาตกลง
กระทาการ WHA IB ตกลงชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าให้ แก่กองทรั สต์ HREIT ทัง้ นี ้ จะไม่บงั คับกับ
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทาขึ ้นหรื อต่ออายุก่อนหรื อในวันที่สญ
ั ญาตกลงกระทาการมีผลใช้ บงั คับ
ทัง้ นี ้ กรณี ผ้ ูเ ช่ า พื น้ ที่ ร ายใดผิ ด นัดหรื อ ไม่สามารถชาระค่า เช่ าตามสัญ ญาเช่ าและสัญ ญาบริ การได้ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่าว WHA IB ไม่ต้องชาระค่าเช่าแทนผู้เช่าพืน้ ที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการเลิก
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ WHA IB ตกลงจะชดเชยรายได้ ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ระบุตามสัญญาตกลง
กระทาการตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ HREIT ขาดรายได้ ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า จนถึงวันที่ครบกาหนดระยะเวลา
ชดเชยรายได้ หรื อ วัน ที่ มี ผ้ ูเ ช่ า พืน้ ที่ ร ายอื่ น มาเช่า ทรั พย์ สิน ที่ เช่ าที่ ไม่มีผ้ ูเ ช่านัน้ (แล้ ว แต่วัน ใดจะเกิ ดก่อน)
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 1.6.5 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาการของเจ้ าของทรัพย์สนิ )
WHA ID หรื อ WHA IB ตกลงเป็ นผู้รับประกันการชาระค่ าเช่ าหลังคาส่ วนที่ยังไม่ มีผ้ ูเช่ าเป็ นระยะเวลา
15 ปี
หลังจากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะมีการจัดหาผลประโยชน์ของการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เพื่อขยายแหล่งที่มาของรายได้ และเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยการปล่อยเช่า
ช่วงหลังคาเพื่อประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทังนี
้ ้ หากพื ้นที่หลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์
HREIT เข้ าลงทุน WHA ID หรื อ WHA IB ตกลงเป็ นผู้ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา
โดยระยะการชดเชยดังกล่าวจะอยู่ภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุน หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าช่วงในระยะเวลาดังกล่าว โดยมีอตั ราค่าเช่า 3 บาทต่อ ตร.ม. ต่อเดือน และมีการปรับขึ ้นค่าเช่าร้ อยละ
6 ทุกๆ 3 ปี โดยจะให้ สทิ ธิแก่ WHA ID หรื อ WHA IB และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ID หรื อ WHA IB ที่
จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าจะต้ องไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA ID หรื อ
WHA IB รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ณ ขณะนันๆ
้ และอัตราค่าเช่าจะต้ องเท่ากับหรื อไม่ต่า
กว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอให้ แก่กองทรัสต์ HREIT แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทากับ WHA ID หรื อ WHA IB ต่อไป
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 1.6.5 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการของเจ้ าของทรัพย์สิน) ซึ่ง
อัตราค่าเช่าและการปรับขึ ้นค่าเช่าดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ กองทรัสต์ HREIT เรี ยกเก็บจากผู้เช่าช่วง
หลังคาสาหรับการลงทุนครัง้ ก่อน
WHA ID หรื อบริ ษัทในกลุ่มอาจให้ การสนั บสนุ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสารองใช้ ในกรณีท่ ีกองทรั สต์
HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่ าและบริการที่นาไปใช้ ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 2
การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ เงินทุนส่วนหนึง่ จะมาจากเงินประกันการเช่าและการบริ การที่กองทรัสต์
HREIT ได้ รับจากผู้เช่าปั จจุบนั จานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท โดยกองทรัสต์ HREIT จะดาเนินการจัดหาวงเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจานวนไม่เกิน 80 ล้ านบาท เพื่อสารองไว้ ใช้ ในกรณี
ที่กองทรัสต์ HREIT อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอจากการคืนเงินประกันการเช่าและการบริ การ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ไม่สามารถจัดหาวงเงินกู้ระยะสัน้ ในจานวนวงเงินไม่เกิน 80 ล้ านบาท
ก่อนจะดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 WHA ID หรื อบริ ษัทในกลุ่มอาจให้ การสนับสนุนเงิ นทุน
หมุนเวียนเพื่อสารองใช้ ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและบริ การที่นาไปใช้ ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของ WHA ID หรื อบริ ษัทในกลุม่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ มีประสบการณ์ ในด้ านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
เนื่ อ งจาก WHA ID ซึ่ง เป็ น บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ในการท ารายการในครั ง้ นี ้ เป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT ซึ่งเป็ นผู้มีประสบการณ์และเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านการพัฒนาบริ หารนิคม
อุตสาหกรรมและการบริ หารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้ า ซึ่งจะทาให้ การบริ หารจัดการ
และการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรั สต์ มีประสบการณ์ ในการทางานร่ วมกับกองทรั สต์ HREIT และ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มาก่ อน
เนื่องจากกองทรั สต์ HREIT เคยลงทุนในสิทธิ การเช่าที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ าจากบริ ษัทย่อยของ
WHA ID อีกทัง้ กองทรัสต์ HREIT ได้ มีการแต่งตัง้ WHA ID เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยมี WHA IRM เป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ จึงทาให้ ทกุ ฝ่ ายมีประสบการณ์ในการทางานร่ วมกันมาก่อน ดังนัน้ การประสานงานในด้ าน
ต่า งๆ จะเป็ น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ ง ส่ง ผลให้ ก ารเข้ า ท ารายการกับ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน ในครั ง้ นี จ้ ะใช้ เวลาและ
ทรั พ ยากรในการท าการสอบทานได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ หากกองทรั สต์ HREIT เลือ กที่ จ ะท ารายการกับ
บุคคลภายนอก อาจส่งผลให้ การเข้ าทารายการในครัง้ นีต้ ้ องล่าช้ าออกไปจากการเจรจากับบุคคลอื่น อีกทัง้
อาจจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายและทรัพยากรมากขึ ้น
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ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์
การลงทุนในทรัพย์ สินจะทาให้ ภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จากการกู้ยมื
การเข้ าทารายการครัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และ/หรื อ
สถาบันการเงิน โดยการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินกู้ยืมระยะยาวในครัง้ นีม้ ีจานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาท จึงทาให้
กองทรัสต์ HREIT มีภาระหนี ้สินและดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ก่อนการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT มีภาระจากค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยประมาณ 112.39 ล้ าน
บาทต่อปี ซึ่งกองทรัสต์ HREIT คาดการณ์ไว้ ว่าจะมีภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจานวน 17.64 ล้ านบาทต่อปี
ภายหลังจากการเข้ าทารายการ ซึ่งจะส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยโดยรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 130.03 ล้ านบาทต่อปี
(อ้ างอิงประมาณการงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562) อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าจะมีกระแสเงินสด
เพียงพอจากจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การมาชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวได้ ครบถ้ วน โดยกระแสเงินสดอิสระของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (ตามประมาณการในปี 2562) คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณ 1.97 เท่าของ
ดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
การลงทุนในทรัพย์ สินจะทาให้ อัตราส่ วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่ อมูลค่ าสินทรัพย์ รวมเพิ่มสูงขึน้
หากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินในครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ ง จะทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ย้ ต่อ มูลค่า สิน ทรั พ ย์ ร วมเพิ่ ม ขึน้ จากร้ อยละ 31.09 (อ้ า งอิ ง จากงบการเงิ น สอบทาน ณ วัน ที่
30 กันยายน 2561) เป็ นร้ อยละ 34.10
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามนโยบายการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ HREIT และข้ อกาหนดในเรื่ องอัตราส่วนใน
การกู้ยืมเงิ น กองทรั สต์ HREIT จะสามารถกู้ยืมเงิ นได้ ไม่เกิ น อัตราส่วนร้ อยละ 60 ของมูลค่าสินทรั พย์ ร วม
(เนื่องจาก ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ทริ สเรทติง้ จัดอันดับเครดิตองค์กรของกองทรั สต์ HREIT ที่ระดับ BBB+
ซึง่ อยูใ่ นระดับ investment grade)
ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ )
เกิดข้ อสงสัยจากการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์
การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ อาจทาให้ เกิดข้ อสงสัยจากผู้มีสว่ นได้ เสียของ
กองทรัสต์ HREIT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้ าทารายการ ดังนัน้ การทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียในกองทรัสต์ HREIT อาจทาให้ มีข้อสงสัย เช่น มีการ
ให้ ลงทุนในทรัพย์สินที่ราคาสูงกว่า หรื อทาให้ ไม่สามารถเจรจาต่อรองหรื อกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่
เหมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้ รับของผู้มีสว่ นได้ เสียของ
กองทรัสต์ HREIT โดยเฉพาะผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ HREIT
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อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะต้ องผ่านการศึกษาข้ อมูลและตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นอย่างดีแล้ วก่อนที่จะมีมติให้ เข้ าทา
รายการ นอกจากนี ้ อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA ID เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ HREIT เป็ น
อัต ราที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กับ ทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี ข อบเขตการให้ บ ริ ก ารของผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ที่ใกล้ เคียงกับกองทรัสต์ HREIT
4.3

ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของกองทรั สต์ และการทารายการเกี่ยวโยงกัน
ของกองทรั สต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ )
ความเสี่ยงในกรณีท่ ีกองทรัสต์ HREIT ไม่ สามารถจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ได้ ตามแผนการที่วางไว้
ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่คาดการณ์ ไว้ ซึ่งอาจเกิดมาจาก
ความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่า ผู้เช่าไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาและไม่อาจหาหรื อมีความล่าช้ าในการหาผู้เช่า
รายใหม่มาทดแทน หรื อผู้เช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้ วยเงื่ อนไขที่ทางกองทรั สต์ HREIT จะได้ รับผลประโยชน์ที่
น้ อยลงจากการประมาณการก่อนการเข้ าลงทุน นัน้ อาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าถัวเฉลี่ย อัตราการเช่าพื ้นที่
และรายได้ ค่าเช่าและบริ การ ซึ่ง เป็ นความเสี่ยงต่อผลการดาเนิน งานและสถานะทางการเงิน ของกองทรัสต์
HREIT ได้
อย่างไรก็ดี ในช่วง 3 ปี แรกหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ HREIT ได้ ทาสัญญาตกลงกระทาการเรื่ องการ
ชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การกับ WHA IB เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี ้ อย่างไรก็ตาม การชดเชยรายได้ ค่าเช่า
และค่าบริ การจะสิ ้นสุดลงภายหลังระยะเวลา 3 ปี
นอกจากนัน้ ทางกองทรัสต์ HREIT มีนโยบายที่จะเรี ยกเก็บเงินมัดจาจากผู้เช่าเป็ นจานวน 3 เดือนของค่าเช่าโดย
ปกติ ก่อนที่ผ้ เู ช่าจะสามารถย้ ายเข้ ามาในโรงงานนันๆ
้ ซึ่งกองทรัสต์ HREIT จะคืนเงินมัดจาเต็มจานวนให้ แก่ผ้ ู
เช่าหลังจากหมดสัญญาการเช่า และผู้เช่าไม่ได้ ผิดสัญญา นอกจากนี ้ ทางกองทรัสต์ HREIT ยังมีการพิจาณา
กาหนดเงื่อนไขในค่าปรับสัญญาเช่าในกรณีที่ผ้ เู ช่าบอกเลิกหรื อทาผิดสัญญาก่อนกาหนดระยะเวลาที่ระบุ เช่น
การปรับเป็ นจานวนเงินเท่ากับค่าเช่าทังหมดในอนาคตจนสิ
้
้นสัญญา เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการกู้ยมื เงิน
แหล่งเงินทุนที่กองทรัสต์ HREIT จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ส่วนหนึง่ จะมาจากการ
กู้ยืมเงินประเภทวงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวนไม่เกิน 420 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการเพิ่มภาระหนี ้สินของกองทรั สต์
HREIT ดังนัน้ หากผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ความสามารถในการจ่าย
ชาระเงินกู้ยืมอาจได้ รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นทาเล ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของการขนส่ง
ไปยังภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ทาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้เช่า จึงน่าจะสามารถสร้ างรายได้ ได้ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพให้ กบั กองทรัสต์ HREIT และกระแสเงินสดน่าจะเพียงพอต่อการชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น
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นอกจากนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะสารองเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ (เงินต้ นและดอกเบี ้ย) ของกองทรัสต์ HREIT ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้และสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงเวลา
นัน้ ๆ และคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ ซึ่งกองทรัสต์ HREIT อาจดาเนินการโดยหาแหล่ง
เงินทุนใหม่ เช่น การออกหุ้นกู้ และ/หรื อ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการชาระคืนเงินกู้บางส่วนจาก
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT
ความเสี่ยงจากการที่ค่ สู ัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและ
การบริ หารกองทรัสต์ HREIT เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูกพันคู่สญ
ั ญา
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกาหนดในสัญญา แต่คสู่ ญ
ั ญาก็อาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี ้ เหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจทาให้ กองทรัสต์ HREIT ไม่ได้ รับประโยชน์
หรื ออาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสัญญาที่กาหนดไว้ ดงั กล่าว เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของ
กองทรัสต์ HREIT ตามข้ อกาหนด หรื อ คู่สญ
ั ญาไม่ชาระค่าเสียหายตามที่ กองทรัสต์ HREIT เรี ยกร้ อง ดังนัน้
กองทรั สต์ HREIT จึ ง อาจต้ อ งน าเรื่ อ งดัง กล่า วเข้ า สู่ก ระบวนการยุติ ธ รรมโดยการฟ้ อ งร้ องต่ อ ศาล ซึ่ง การ
ดาเนินการดังกล่าวกองทรัสต์ HREIT ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาในการดาเนินการ และจานวนเงินที่
กองทรัสต์ HREIT จะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีขึ ้นอยูก่ บั คาพิพากษา
ของศาล และถึ งแม้ ศาลจะมีคาพิพากษาให้ กองทรั สต์ HREIT ชนะคดี กองทรั สต์ HREIT อาจประสบความ
ยุง่ ยากในการบังคับคูก่ รณีให้ ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาของศาล
ความเสี่ยงจากความเสียหายจากการติดตัง้ แผงผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บน
หลังคาของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ นอกจากกองทรัสต์ HREIT จะหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าโดยการ
ให้ เช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้ า หรื ออาคารโรงงานสาเร็ จรูปแล้ ว ยังมีการให้ เช่าหลังคา และ/หรื อ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อการประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจาหน่าย (Solar Rooftop) โดย
ผู้เ ช่ า ช่ ว งหลัง คาอาจสร้ างความเสี ย หายให้ แ ก่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ อัน
เนื่องมาจากการติดตังหรื
้ อดัดแปลงอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
อย่างไรก็ ตาม กองทรั สต์ HREIT จะจัดให้ มีประกันภัยความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) และ
ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) อย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อคุ้มครองถึงความเสี่ยง
ภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารที่เช่า โดยระบุชื่อผู้เช่า และ/หรื อ ผู้ให้ ก้ ขู องผู้เช่า (ถ้ ามี) และผู้ให้ เช่า เป็ นผู้เอาประกัน
ร่ วมกันและเป็ นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 1.6.1 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญา
เช่าทรัพย์สนิ )
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ความเสี่ยงในการแข่ งขันที่สูงขึน้ อาจส่ งผลให้ ผ้ เู ช่ าพืน้ ที่มีจานวนลดลง
กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ หลักจากการให้ เช่าพื ้นที่และให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ปู ระกอบการต่าง ๆ ซึง่ เป็ นผู้เช่า
พืน้ ที่โรงงานและคลังสินค้ า หากในอนาคตการประกอบธุรกิ จ การให้ เช่าดังกล่าวมีการแข่งขัน ที่สูง ขึน้ โดย
ผู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้ างโรงงานและคลังสินค้ าขึ ้นใหม่ในบริ เวณใกล้ เคียงกันกับที่ตงของทรั
ั้
พย์สินของ
กองทรั สต์ HREIT อาจส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการต่าง ๆ ที่เป็ นผู้เช่าในปั จจุบันหรื ออาจเป็ นผู้เช่าในอนาคตของ
กองทรั ส ต์ HREIT เปลี่ ย นไปเช่ า โรงงานและคลัง สิ น ค้ า ที่ ใ หม่ ซึ่ ง จะส่ง ผลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่อ ผล
ประกอบการธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี แรกหลังจาก
การลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ HREIT ได้ ทาสัญญาตกลงกระทาการเรื่ องการชดเชยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การกับ
WHA IB เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี ้ อย่างไรก็ตาม การชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจะสิ ้นสุดลงภายหลัง
ระยะเวลา 3 ปี
อย่างไรก็ดี สถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สิ นที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 อยู่ในทาเลที่เหมาะสม และ
เป็ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางของการขนส่ ง และมี เ ส้ น ทางการขนส่ ง ไปยัง ภู มิ ภ าคอื่ น ได้ อย่ า งสะดวก นอกจากนี ้
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตังอยู
้ ่บนเขตส่งเสริ มการลงทุนซึ่งจะได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ต่างๆ ทางด้ านภาษี และอากรบางประเภท ซึง่ สามารถลดต้ นทุนการประกอบการของผู้ประกอบการที่เป็ นผู้เช่าได้
อย่างดี ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวทัง้ หมดนี ้จึงสามารถดึงดูดให้ ผ้ ูประกอบการเข้ ามาเช่าทรั พย์ สินของกองทรัสต์
HREIT และเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ HREIT ให้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่ อวินาศภัย
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมอาจได้ รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติถือเป็ นความเสีย่ งภายนอกที่อยูเ่ หนือความ
ควบคุมของกองทรั สต์ HREIT ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรั พย์สินที่กองทรัสต์ HREIT
จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการชดเชยความเสียหายต่อชีวิตและทรั พย์สินของผู้เช่าทรัพย์สิน กองทรัสต์ HREIT
จะดาเนินการให้ มีการทาประกันภัยโดยให้ มีระยะเวลาคุ้มครองทรัพย์สนิ ตลอดระยะเวลาการเช่า เช่น การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรั พย์ สิน (All Risk Insurance) เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตาม หากพิจ ารณาถึง อดีตที่ผ่านมาของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซึ่งเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่เคยประสบกับภัย
ธรรมชาติร้ายแรงแต่อย่างใด
ความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงงานหรื อคลังสินค้ ามี ปัจจัยความเสี่ยงทัว่ ไปที่เกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองเชิงลบ สภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ สภาวะทางการเงิน
ของผู้เช่า การขาดความสามารถในการเก็บค่าเช่าได้ ตรงเวลา ฯลฯ จากการสอบถามผู้จดั การกองทรัสต์พบว่า
WHA ID ได้ ตระหนักถึงปั จจัยความเสี่ยงเหล่านี ้เป็ นอย่างดี WHA ID จึงให้ ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจ เพื่อเสริ มสร้ างจุดแข็งของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน อาทิ การเลือกทาเลที่ตงั ้
ของทรัพย์สนิ ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพสูง การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่สามารถควบคุมปั จจัยความเสี่ยงเหล่านีไ้ ด้ โดยสมบูรณ์ และไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ การเปลีย่ นแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตจะไม่กระทบกับผลการดาเนินการ
และสภาวะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT อย่างมีนยั สาคัญ
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5.

ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

5.1

ความเหมาะสมของราคา

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สิน จากข้ อมูลที่
ได้ รับจากกองทรัสต์ HREIT การสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ข้ อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และข้ อมูลจากสือ่ สาธารณะทัว่ ไป โดยความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานที่วา่ ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่
ถูกต้ อง สมบูรณ์ครบถ้ วน และตังอยู
้ ่บนสมมติฐานของสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น ณ ขณะที่จดั ทารายงานความเห็นเท่านัน้
หากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
จากข้ อมูลที่ได้ รับดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทาการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาหรับการเข้ า
ทารายการในครัง้ นี ้ ด้ วยวิธีการต่าง ๆ 3 วิธี ดังนี ้
วิธีที่ 1 วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีที่ 2 วิธีราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ (Valuation by Independent Appraisers)
วิธีที่ 3 วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Discounted Cash Flow Approach)
5.1.1

วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สิน ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ด้ วยวิธีมูลค่าตามบัญชีนนั ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะอ้ างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์ สินที่จะทาการจาหน่าย
ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT (บันทึกอยูใ่ นงบการเงินของ WHA IB) อันได้ แก่ อาคารโรงงานจานวน 9 หลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ

WHA SIL

ประเภททรัพย์ /1 /2 ชื่อแปลงที่ดนิ
27B
27C
27D
27E
27A
3B-02
93E
93F
93C

Attached

Detached
รวม

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่
31 ตุลาคม 2561 (บาท)
14,181,625
14,181,625
14,181,625
14,181,625
18,153,000
25,504,201
41,124,313
41,124,313
81,080,000
263,712,326

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: /1 Detached Building มีลกั ษณะเป็ นอาคารเดี่ยวพร้ อมชันลอยเพื
้
่อใช้ เป็ นสานักงาน
/2
Attached Building มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ อาคารแบบแถวชันเดี
้ ยวมีชนลอยเพื
ั้
่อใช้ เป็ นสานักงาน
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มูลค่า ของทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ HREIT จะลงทุน เพิ่ ม เติม โดยการประเมิน ด้ วยวิ ธีมูลค่า ตามบัญ ชี เท่ากับ
263,712,326 บาท
5.1.2

วิธีประเมิน ของผู้ประเมินราคาอิสระ (Valuation by Independent Appraisers)

ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ
ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. จานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท กรุ งสยามประเมินค่า
ทรัพย์สิน จากัด (ประเมิน ณ วันที่ 3 กันยายน 2561) และ บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จากัด (ประเมิน ณ วันที่ 3 กันยายน
2561) ซึ่งรายงานการประเมินมูลค่าทรั พย์ สินของผู้ประเมินราคาอิสระมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยใช้ 1) วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้ นทุน (Cost Approach) และ 2) วิธีวิเคราะห์จากรายได้
(Income Approach)
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ข้ างต้ น ได้ เลือกใช้ วิธีวิเคราะห์จาก
รายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า เป็ นวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมสาหรับสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรัพย์สินเอง โดยสมมติฐาน
หลัก เช่น อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ณ ปั จจุบนั อัตราค่าเช่า และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีความ
เหมาะสม เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระได้ อ้างอิงจากสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น สัญญาเช่าปั จจุบนั และสัญญาตกลง
กระทาการของเจ้ าของทรัพย์สนิ รวมถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) จะ
คานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการ
ประเมินมูลค่าสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่า

บริษัท กรุงสยามประเมินค่ าทรั พย์ สิน จากัด
บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จากัด
วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) ระยะเวลา 30 ปี และต่ออายุสัญญาเช่าอี ก 30 ปี รวม 60 ปี
(มูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

รายได้ จากค่าเช่าและ
ค่าบริ การ

• อัตราค่าเช่าของทรัพย์สินแต่ละประเภท
- Detached อัตราค่าเช่า 210 บาท/ตร.ม./เดือน
- Attached อัตราค่าเช่า 190 บาท/ตร.ม./เดือน

• อัตราค่าเช่าของทรัพย์สินแต่ละประเภท
- Detached อัตราค่าเช่า 210 บาท/ตร.ม./เดือน
- Attached อัตราค่าเช่า 190 บาท/ตร.ม./เดือน

• การปรับอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินทุกประเภท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ทุกๆ 3 ปี

• การปรับอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินทุกประเภท
- ปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 5 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ต่อปี
- ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 ต่อปี

• ปี ที่ 1 ร้ อยละ 90
• ปี ที่ 2 ร้ อยละ 91
• ปี ที่ 3 ร้ อยละ 92
• ปี ที่ 4 ร้ อยละ 93
• ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป ร้ อยละ 95

• ปี ที่ 1 ร้ อยละ 90
• ปี ที่ 2 ร้ อยละ 91
• ปี ที่ 3 ร้ อยละ 92
• ปี ที่ 4 ร้ อยละ 93
• ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป ร้ อยละ 95

อัตราการเช่า (Occupancy
Rate)

หมายเหตุ พิจารณาอัตราการเช่าร้ อยละ 100 ตามสัญญา หมายเหตุ พิจารณาอัตราการเช่าร้ อยละ 100 ตามสัญญา
เช่าเดิมจนครบอายุสญ
ั ญาเช่า
เช่าเดิมจนครบอายุสญ
ั ญาเช่า
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สมมติฐาน
บริษัท กรุงสยามประเมินค่ าทรั พย์ สิน จากัด
บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จากัด
รายได้ จากการชดเชยรายได้ • อัตราค่าเช่าที่ได้ รับชดเชยสาหรั บทรั พย์สินแต่ละ • อัตราค่าเช่าที่ได้ รับชดเชยสาหรั บทรั พย์สินแต่ละ
ค่าเช่า ระยะเวลา 3 ปี แรก
ประเภท
ประเภท
- Detached คิดเป็ น 210 บาท/ตร.ม./เดือน
- Detached คิดเป็ น 210 บาท/ตร.ม./เดือน
- Attached คิดเป็ น 193 บาท/ตร.ม./เดือน
- Attached คิดเป็ น 193 บาท/ตร.ม./เดือน
รายได้ จากค่าเช่าช่วงพื ้นที่ • พื ้นที่เช่าช่วงหลังคา
• พื ้นที่เช่าช่วงหลังคา
หลังคา เพื่อประกอบกิจการ
ร้ อยละ 60 ของพื ้นที่หลังคาทังหมด
้
ร้ อยละ 60 ของพื ้นที่หลังคาทังหมด
้
พลังงานแสงอาทิตย์
• อัตราการเช่าช่วงพื ้นที่หลังคาขันต
้ ่า
• อัตราการเช่าช่วงพื ้นที่หลังคาขันต
้ ่า
ร้ อยละ 85 ของพื ้นที่เช่าช่วงหลังคา
ร้ อยละ 85 ของพื ้นที่เช่าช่วงหลังคา

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
ค่าใช้ จ่ายระบบรักษาความ
ปลอดภัย ค่าเบี ้ยประกันภัย
และการบารุ งรักษาอาคาร
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของ
นิคม (เฉพาะโรงงานแบบ
Attached)
การสารองเพื่อการปรับปรุ ง
อาคารในอนาคต (CAPEX)
ค่าใช้ จ่ายการต่ออายุ
สัญญาเช่าอีก 30 ปี
อัตราคิดลด (Discount
Rate)

• อัตราค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา
3 บาท/ตร.ม./เดือน

• อัตราค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา
3 บาท/ตร.ม./เดือน

• อัตราการเติบโตของค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทุกๆ 3 ปี

• อัตราการเติบโตของค่าเช่าช่วงพื ้นที่หลังคา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทุกๆ 3 ปี

• ปี ที่ 1-5
ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่
• ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป
ร้ อยละ 5 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่
ร้ อยละ 0.7 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่
ร้ อยละ 1.1 ของรายได้ ค่ า เช่ า พื น้ ที่ และปรั บ เพิ่ ม
ร้ อยละ 2 ทุกปี จากปี ก่อน

• ปี ที่ 1-5
ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่
• ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป
ร้ อยละ 5 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่
ร้ อยละ 0.7 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่
25 บาท/ตร.ม./ปี และเติบโตสัมพันธ์กบั รายได้ คา่ เช่า
พื ้นที่ โดยปี ที่ 1 - 5 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 ต่อปี และปี ที่ 6
เป็ นต้ นไป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 ต่อปี
1,350 บาท/ไร่ /เดือน และปรับเพิ่มร้ อยละ 5 ทุก 3 ปี

1,350 บาท/ไร่ /เดือน และปรับเพิ่มร้ อยละ 5 ทุก 3 ปี

ร้ อยละ 1.5 ของรายได้ ค่าเช่าพืน้ ที่ ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ น ร้ อยละ 1.5 ของรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ น
ต้ นไป
ต้ นไป
30 ล้ านบาท
30 ล้ านบาท
ร้ อยละ 9.5

ร้ อยละ 9.5

สรุ ปราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
มูลค่ าประเมิน

บริษัท กรุงสยามประเมินค่ าทรั พย์ สิน จากัด
464.12 ล้ านบาท

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จากัด
460.79 ล้ านบาท

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระด้ วยวิธี
วิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 460.79 - 464.12 ล้ านบาท
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5.1.3

วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (Discounted Cash Flow Approach)

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 โดยเลือกใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็ นวิธีที่พิจารณาถึงความสามารถ
ในการสร้ างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) ในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ
(Present Value : PV) ด้ วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ คานวณหาอัตรา
ต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้ เป็ นอัตราคิดลด
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนของกองทรัสต์
HREIT เป็ นระยะเวลา 60 ปี (ตังแต่
้ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2621) เพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาของสัญญา
เช่าที่ดิน 30 ปี และสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี บนสมมติฐานว่าทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 2 สามารถสร้ างรายได้ ได้ อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง (On-Going Basis) ทัง้ นี ้ สมมติ ฐ านในการจัด ท าประมาณการนี เ้ ป็ น
สมมติฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต อ้ างอิงจากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การฉบับปั จจุบนั ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หาร และนโยบายการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวอยู่ภายใต้ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและข้ อมูลที่รับรู้ ได้ ในปั จจุบนั ณ ขณะที่ทาการศึกษาเท่า นัน้ หากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นมีการเปลี่ยนแปลง
จากปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ข้ อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ใน
เอกสารฉบับนี ้อาจแตกต่างจากผลที่เกิดขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานหลักที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงินของทรัพย์ สนิ มีดังนี ้
1.

รายได้ จากการดาเนินงาน
แหล่ งที่มาของรายได้
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ

สมมติฐาน
• อัตราเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การ (Rental Growth)
กาหนดให้ มีการปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 1.67 ต่อปี สาหรับสัญญา
เช่าใหม่หรื อ สัญ ญาเช่าที่มีการต่อ สัญ ญา อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ ยอัตรา
เติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การในอดีต และสัญ ญาเข่ากับผู้เช่าราย
ย่อย
• อัตราการเช่า (Occupancy Rate)
เท่ากับร้ อยละ 100 ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 ตามอัตราเช่าปั จจุบนั และ
อ้ างอิงการชดเชยรายได้ ให้ แ ก่กองทรั สต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี
หลังจากนันก
้ าหนดสมมติฐานอัตราเช่าที่ร้อยละ 95 ในปี 2565 และคง
อยู่ที่ร้อยละ 90 ตังแต่
้ ปี 2566 จนสิ ้นสุดประมาณการ
• อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่ารายเดิม (Renewal Rate)
ประมาณการอัตราการต่อสัญญาเช่าร้ อยละ 67 ของสัญญาเช่าที่ครบ
กาหนด สาหรับสัญญาเช่าที่มิได้ ตอ่ อายุจะใช้ ระยะเวลา 3 เดือนในการ
หาผู้เช่าใหม่ (Average Downtime)
ทัง้ นี ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 มี พื น้ ที่
ประมาณ 15,916 ตร.ม.
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แหล่ งที่มาของรายได้
รายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่า/1 /2

สมมติฐาน
• ระยะเวลาการชดเชยจากเจ้ าของทรัพย์สิน
3 ปี นบั ตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นระยะเวลาเช่า
• อัตราชดเชยรายได้
193 บาท / ตร.ม. สาหรับโรงงานแบบ Attached Building
210 บาท / ตร.ม. สาหรับโรงงานแบบ Detached Building

รายได้ จากการปล่อยให้ เช่าช่วงพื ้นที่
หลังคา/2

• พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้ (Usable Area)
คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของพื ้นที่บนหลังคาทังหมดของทรั
้
พย์สินที่กองทรัสต์
HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 9 ยูนิต
• พื ้นที่หลังคาที่เช่าที่ใช้ จริ ง (Occupied Area)
คิดเป็ นร้ อยละ 85 ของพื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
• อัตราค่าเช่าช่วง (Rental Rate)
3 บาท / ตร.ม. / เดือน
• อัตราการเติบโตของค่าเช่าช่วง (Rental Growth)
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากอัตราค่าเช่าช่วง ณ ขณะนันๆ
้ ทุกๆ 3 ปี นบั จากวัน
เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่าช่วง

หมายเหตุ: /1 ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 9 ยูนิตนัน้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 มีอตั ราเช่าของ
ทรัพย์สินร้ อยละ 100 กองทรัสต์ HREIT จึงไม่มีรายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่าข้ างต้ น
/2
ที่มา: ร่างสัญญาตกลงกระทาการ (เจ้ าของทรัพย์สิน)
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2.

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
สมมติฐาน
ค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริ หาร ร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์ทงหมด
ั้
(TAV) แต่ไม่น้อยกว่า 12.50
(REIT Manager Fee)
ล้ านบาท
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (Trustee Fee)

ร้ อยละ 0.15 ต่อ ปี ข องมูลค่า สิน ทรั พ ย์ ทัง้ หมด (TAV) แต่ไ ม่ น้ อ ยกว่า 8
ล้ านบาท

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (TSD
Registration Fee)

จานวนทุนชาระแล้ วหรื อมูลค่า
เงินทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
ไม่เกิน 1,000
เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 5,000
เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000
เกิน 10,000

อัตราค่าธรรมเนียมคานวณ
ตามจานวนทุน (ร้ อยละ)
0.043
0.038
0.032
0.023

ที่มา: ประกาศ TSD เรื่ องค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับงาน
นายทะเบียนสาหรับบริษัท

ค่าจ้ างบริ หาร (Property Manager
Fee)

ระยะเวลา
ปี ที่ 1 - 5
ปี ที่ 6 - 10
ปี ที่ 10
เป็ นต้ นไป

ค่าจ้ างบริ หาร
ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ จากการดาเนินงาน
ร้ อยละ 5.00 ของรายได้ จากการดาเนินงาน
ร้ อยละ 5.00 ของรายได้ จากการดาเนินงาน

ที่มา: ร่างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า
(Commission)

ประเภทการดาเนินการ
ดาเนินการต่อสัญญา
กับผู้เช่ารายเดิม
ดาเนินการจัดหาผู้เช่า
รายใหม่

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
0.5 เดือนต่อสัญญา
1 เดือนต่อสัญญา

หมายเหตุ: ในกรณีระยะเวลาเช่าไม่ถึง 3 ปี จะคานวณตามสัดส่วนเทียบ
ระยะเวลาเช่ามาตรฐาน 3 ปี
ที่มา: ร่างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริหารอสังหาริมทรัพย์
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3.

ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ

3.1.

ค่ าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาอสังหาริมทรัพย์

ค่ าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษา
อสังหาริมทรัพย์
ค่าบริ การดูแลรักษาความปลอดภัย
ค่าบารุ งและซ่อมแซมอุปกรณ์ใน
อาคาร
ค่าบารุ งและซ่อมแซมอาคาร/1

สมมติฐาน
ประมาณการตามข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ 9 สิงหาคม 2561 และ
กาหนดให้ เติบโตตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย/2
ประมาณการตามใบสรุ ปการคัดเลือกผู้รับเหมา ณ 24 เมษายน 2561 และ
กาหนดให้ เติบโตตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย/2
• ปี 2562 - ปี 2566
เจ้ าของทรัพย์สินจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง
ซ่อมแซม และ/หรื อ เปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญ
• ปี 2567 เป็ นต้ นไป
กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ โดยกาหนดให้ อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี
ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษา
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆดังเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบริ การ
ทาความสะอาด ค่าอากรแสตมป์ สัญญาเช่าบริ การ และค่าบารุ งรักษา
ส่วนกลาง กาหนดให้ เป็ นร้ อยละของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การโดยอ้ างอิง
อัตราส่วนของเดือน มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561

ที่มา: /1 ร่างสัญญาตกลงกระทาการ (เจ้ าของทรัพย์สิน)
หมายเหตุ: /2 รายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1 ข้ อ 2 อัตราเงินเฟ้อ

3.2.

ค่ าตัดจาหน่ าย

ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากการตัดจาหน่ายค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุ
การให้ ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 5 ปี
3.3.

ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ อ่ นื ๆ
-

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Fee) อัตราค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์
คานวณตามทุนชาระของกองทรัสต์ HREIT แสดงตามตารางต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ต่ากว่า
50,000 บาทและไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี
จานวนทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
ไม่เกิน 200
เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000
เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 5,000
เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000
เกิน 10,000
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์

อัตราค่ าธรรมเนียมคานวณ
ตามจานวนทุน (ร้ อยละ)
0.035
0.030
0.025
0.020
0.010
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-

4.

ค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์อื่นๆ ดังเช่น ค่าบริ การดูแลเว็ปไซต์นกั ลงทุน ค่าปิ ดสมุดทะเบียน ค่าใช้ จา่ ย
ในสานักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน กาหนดให้ เป็ น 2 เท่าของ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งตังแต่
้ มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561 และกาหนดให้ เติบโตตามอัตราเงิน
เฟ้อของประเทศไทย (รายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1 ข้ อ 2 อัตราเงินเฟ้อ)

ดอกเบีย้ จ่ าย
เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ส่วนหนึง่ จะมาจาก
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ด้ วยวงเงินกู้ระยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 420 ล้ านบาท โดยมี
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ตลอดอายุสญ
ั ญา 5 ปี สงู สุดไม่เกินอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) ซึ่ง
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 6.20

5.

อัตราคิดลด
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระใช้ ต้ น ทุน ทางการเงิ น เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ( Weighted Average Cost of
Capital: WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ โดยสามารถ
คานวณค่า WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของต้ นทุนทางการเงินของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย (Kd)
และต้ นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ตามสมการดังนี ้
WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
Ke

=

ต้ นทุนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

Kd

=

ต้ นทุนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย

T

=

อัตราภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล

E

=

สินทรัพย์สทุ ธิ

D

=

หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย

ต้ นทุนส่วนของผู้ถือหน่วย (Ke) คานวณได้ จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี ้
Ke = Rf + β(Rm – Rf)
Risk Free Rate (Rf) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้ างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 48 ปี มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 3.78 (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
Beta (β) คือ ค่าชีว้ ดั ความเสี่ยงตามตลาดของราคาหุ้น ซึ่งคานวณจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และราคาหน่วยลงทุน
ของกองทรัสต์ HREIT (ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
Market Return (Rm) คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ย ย้ อนหลัง 42 ปี
ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 17.24 ต่อปี (ข้ อมูลรายเดือนสิ ้นสุด ตุลาคม 2561)
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รายละเอียดของตัวแปร สมมติฐาน และผลการคานวณอัตราคิดลด สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
ตัวแปร
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Rf)
อัตราผลตอบแทนจากการลุงทนในตลาดหลักทรัพย์ (Rm)
ค่าชี ้วัดความเสี่ยงตามตลาดของราคาหน่วยลงทุน (Beta)
ต้ นทุนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (Ke)
ต้ นทุนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย (Kd)
อัตราภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
สัดส่วนสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ สินทรัพย์รวม (We)
สัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อสินทรัพย์รวม (Wd)
WACC

สมมติฐาน
ร้ อยละ 3.77
ร้ อยละ 17.24
0.392
ร้ อยละ 9.05
ร้ อยละ 3.96
ไม่มี
ร้ อยละ 60.00
ร้ อยละ 40.00
ร้ อยละ 7.02

หมายเหตุ: สัดส่วนโครงสร้ างเงินทุนเป็ นไปตามเป้าหมายของผู้จดั การกองทรัสต์

จากสมมติฐานข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (Present Value: PV) ได้ เท่ากับ 526.70 ล้ านบาท
สรุ ปมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินฯ
ราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สิน
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่ า (ล้ านบาท)
526.70
(23.00)
503.70
(477.00)
26.70

หมายเหตุ: /1 ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน (Set Up Cost) ประกอบไปด้ วย ค่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฏหมาย ค่าโฆษณา ค่าจัดประชุมผู้ถือหน่วย ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่าธรรมเนียม
การกู้ยืมเงิน และค่าธรรมเนียมจัดหา

จากการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนของทรัพย์สนิ เพิ่มเติม มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจาก
การลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV) เท่ากับ 26.70 ล้ านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการ
เข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สนิ ที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
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การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของสมมติฐาน
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ ท าการวิ เ คราะห์ ค วามอ่อ นไหวต่อ การเปลี่ย นแปลงสมมติ ฐ าน ( Sensitivity
Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงผลกระทบของมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิสระจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ (NPV) ที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อสมมติฐานสาคัญมีการเปลีย่ นแปลงไปจากกรณีฐาน ทังนี
้ ้ กระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจริ งอาจ
มีความแตกต่างโดยสูงกว่าหรื อต่ากว่าการเปลีย่ นแปลงที่กาหนดไว้ ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานนี ้ได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทาการวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของสมมติฐานใน 2 สมมติฐานดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 อัตราการเช่ า (Occupancy Rate)
อัตราการเช่ า (Occupancy Rate)
ตัง้ แต่ ปี 2566 จนสิน้ ประมาณการ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5
กรณีฐาน
ลดลงร้ อยละ 5

มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจาก
การลงทุนในทรั พย์ สินฯ (NPV) (ล้ านบาท)
49.63
26.70
3.77

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราการเช่า (Occupancy Rate) ตังแต่
้ ปี
2566 จนสิ ้นประมาณการจะได้ มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน (NPV) ระหว่าง 3.77
ถึง 49.63 ล้ านบาท
สมมติฐานที่ 2 อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ (Rental Growth)
อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ตัง้ แต่ ปี 2566 จนสิน้ ประมาณการ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.25
กรณีฐาน
ลดลงร้ อยละ 0.25

มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ
จากการลงทุนในทรัพย์ สินฯ (NPV) (ล้ านบาท)
41.18
26.70
13.14

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การ
(Rental Growth) ตังแต่
้ ปี 2566 จนสิ ้นประมาณ จะได้ มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สนิ
(NPV) ระหว่าง 13.14 ถึง 41.18 ล้ านบาท
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เปรียบเทียบสมมติฐานสาคัญสาหรับการจัดทาประมาณการทางการเงินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์ สนิ อิสระและ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

วันที่ประเมิน / จัดทา
ประมาณการ
ราคาประเมิน / มูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงิน
สดอิสระหลังหัก
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สิน (ล้ านบาท)
ราคาในการเข้ าทา
รายการซื ้อทรัพย์สิน
(ล้ านบาท)
เปรี ยบเทียบราคาใน
การเข้ าทารายการซื ้อ
ทรัพย์สินกับราคา
ประเมิน / มูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดอิสระ
หลังหักค่าใช้ จ่ายในการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
1) รายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การ

บริษัท กรุงสยามประเมินค่ า
ทรัพย์ สิน จากัด

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น
จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3 กันยายน 2561

3 กันยายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561

464.12

460.79

503.70

ไม่เกิน 477.00

ไม่เกิน 477.00

ไม่เกิน 477.00

สูงกว่าร้ อยละ 2.78

สูงกว่าร้ อยละ 2.52

ต่ากว่าร้ อยละ 5.60

สมมติฐานหลัก
• อัต ราค่ า เช่ า ของทรั พ ย์ สิ น • อัต ราค่ า เช่ า ของทรั พ ย์ สิ น
แต่ละประเภท
แต่ละประเภท
- Detached อั ต ราค่ า เช่ า
- Detached อั ต ราค่ า เช่ า
210 บาท/ตร.ม./เดือน
210 บาท/ตร.ม./เดือน
- Attached อั ต ราค่ า เช่ า
- Attached อั ต ราค่ า เช่ า
190 บาท/ตร.ม./เดือน
190 บาท/ตร.ม./เดือน
• การปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า ของ
ทรัพย์สินทุกประเภท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ทุกๆ 3 ปี

• การปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า ของ
ทรัพย์สินทุกประเภท
- ปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 5 เพิ่ ม ขิ น้
ร้ อยละ 2 ต่อปี
- ปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป เพิ่มขิน้
ร้ อยละ 2.5 ต่อปี

• อัตราค่าเช่าของทรัพย์สิน
แต่ละประเภท
อ้ างอิงสัญญาผู้เช่ารายย่อย
ณ 30 มิถนุ ายน 2561
• อัตราเติบโตของค่าเช่าและ
ค่าบริ การ (Rental Growth)
ปรับเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ
1.67 ต่อปี
• อัตราการต่อสัญญาของผู้
เช่ารายเดิม (Renewal
Rate)
ประมาณการอัตราการต่อ
สัญญาเช่าร้ อยละ 67 ของ
สัญญาเช่าที่ครบกาหนด
สาหรับสัญญาเช่าที่มิได้ ตอ่
อายุจะใช้ ระยะเวลา 3
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บริษัท กรุงสยามประเมินค่ า
ทรัพย์ สิน จากัด

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น
จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เดือนในการหาผู้เช่าใหม่
(Average Downtime)

2) อัตราเช่าพื ้นที่

3) รายได้ จากการ
ชดเชยรายได้ ค่าเช่า
ระยะเวลา 3 ปี แรก
4) รายได้ จาก Solar
Rooftop
5) ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการทรัสต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้ นี ้
6) อัตราคิดลด

• ปี ที่ 1 ร้ อยละ 90
• ปี ที่ 2 ร้ อยละ 91

• ปี ที่ 1 ร้ อยละ 90
• ปี ที่ 2 ร้ อยละ 91

• ปี ที่ 1 ร้ อยละ 100
• ปี ที่ 2 ร้ อยละ 100

• ปี ที่ 3 ร้ อยละ 92
• ปี ที่ 4 ร้ อยละ 93
• ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป ร้ อยละ 95

• ปี ที่ 3 ร้ อยละ 92
• ปี ที่ 4 ร้ อยละ 93
• ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป ร้ อยละ 95

• ปี ที่ 3 ร้ อยละ 100
• ปี ที่ 4 ร้ อยละ 95
• ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป ร้ อยละ 90

หมายเหตุ พิจารณาอัตราการ
เช่า 100% ตามสัญญาเช่าเดิม
จนครบอายุสญ
ั ญาเช่า

หมายเหตุ พิจารณาอัตราการ
เช่า 100% ตามสัญญาเช่าเดิม
จนครบอายุสญ
ั ญาเช่า

มี
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลง
กระทาการ
มี
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลง
กระทาการ
ไม่มี*

มี
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลง
กระทาการ
มี
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลง
กระทาการ
ไม่มี*

มี
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลง
กระทาการ
มี
อ้ างอิงจากร่ างสัญญาตกลง
กระทาการ
มี

ร้ อยละ 9.5

ร้ อยละ 9.5

ร้ อยละ 7.02 โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเลือกใช้
WACC เป็ นอัตราคิดลด

หมายเหตุ: * เนื่องจากการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมิน อิสระทัง้ 2 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบัน ซึ่งมูลค่าตลาดตาม
มาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จะไม่คานึงถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมหรื อภาษี ใดๆ เนื่องจากมูล ค่า
ตลาดเป็ นเพียงความเห็นที่มีพื ้นฐานของข้ อมูลตลาด มิได้ ขึ ้นอยูก่ บั ธุรกรรมการซื ้อขายที่เกิดจริงในตลาดแต่อย่างใด
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สรุ ปการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้ าทารายการซือ้ ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ HREIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของราคาด้ วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี วิธีราคาประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ และวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทังนี
้ ้ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชีได้ ให้
มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่ 263.71 ล้ านบาท และ วิธีประเมินของผู้ประเมินอิสระ
ได้ ให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ในช่วงระหว่าง 460.79 – 464.12 ล้ านบาท
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสมที่จะถูกใช้ ในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไม่ได้ คานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ สาหรับ วิธีประเมิน
ของผู้ประเมินอิสระเมื่อเทียบกับราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สนิ โดยกองทรัสต์ HREIT จานวนไม่เกิน 477 ล้ านบาท
กับมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (460.79 – 464.12 ล้ านบาท) จะเห็นว่าราคาในการเข้ าทารายการซื ้อ
ทรั พย์ สิน ของกองทรั สต์ HREIT สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอยู่ระหว่างร้ อยละ 2.78 ถึงร้ อยละ 3.52 หรื อ
ประมาณ 12.88 - 16.21 ล้ านบาท
ในการประเมินความเป็ นไปได้ ของการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้ สมมติฐาน
ที่กาหนดขึ ้นโดยอ้ างอิงสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าปั จจุบนั ข้ อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการ
สอบถามผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ทังนี
้ ้ หากมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT
จะลงทุนเพิ่มเติมมีคา่ เป็ นบวก จะแสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ในทาง
กลับกัน หากมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมมีคา่ เป็ นลบ จะแสดง
ถึงความไม่ค้ มุ ค่าในการลงทุนและลดมูลค่าของกองทรัสต์ HREIT หากลงทุน
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็ นระยะเวลา
60 ปี (สิทธิ การเช่า 30 ปี และสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาอีก 30 ปี หรื อ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2621)
โดยอ้ างอิงสมมติฐานรายได้ และค่าใช้ จ่าย และใช้ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยน ้าหนักของกองทรัสต์ HREIT (WACC) เป็ น
อัตราคิดลด เพื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนันที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะใช้ มลู ค่า
ปั จจุบนั ดังกล่าวหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึ่ งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องรับผิดชอบ และราคาในการเข้ าทา
รายการซื ้อทรัพย์สนิ ที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท ดังตารางข้ างล่างนี ้
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สรุ ปมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ของทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ (Set Up Cost)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สนิ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ฯ (NPV)

มูลค่ า (ล้ านบาท)
526.70
(23.00)
503.70
(477.00)
26.70

จากการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนของทรัพย์สนิ เพิ่มเติม มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจาก
การลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV) เท่ากับ 26.70 ล้ านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็ นบวก ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
ราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สนิ ที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
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5.2

ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการผู้จัดการกองทรั สต์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ กาหนดเงื่อนไขหลักของการทา
รายการว่าจะเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ได้ ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2561 ที่จะจัด
ขึน้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ข องกองทรั สต์ แ ละการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ของ
กองทรั สต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในครัง้ นี ้ โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการทาธุรกรรมของ
กองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 บาท
หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทาให้ การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
ของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่ องที่มีการขอมติ
ซึง่ เงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นนันเป็
้ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยเดิม
ของกองทรัสต์ HREIT
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สรุ ปความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
สรุ ปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 กับ WHA IB ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของ WHA ID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนครัง้ นี ้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการ
ลงทุนของทรัสต์ กอปรกับอสังหาริ มทรัพย์เหล่านี ้มีสภาพใหม่ และอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานและมีผ้ ทู าสัญญาเช่า ณ 30
มิถนุ ายน 2561 ครบทุกยูนิต ทาให้ กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้ างรายได้ เพิ่มมากขึ ้นจากการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์เหล่านี ้
ภายในระยะเวลาอันสัน้ อีกทังทรั
้ พย์สินเพิ่มเติมทัง้ 9 ยูนิตนี ้ตังอยู
้ ่ในทาเลที่มีความได้ เปรี ยบในด้ านทาเลที่ตงั ้ ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางของการขนส่งไปยังภาคต่างๆ จึงทาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้เช่าทัว่ ไป ซึง่ การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ในครัง้ นี ้ยังช่วยเพิ่ม
อายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และลดต้ นทุนต่อหน่วยของกองทรัสต์ HREIT
ทังนี
้ ้ WHA IB ยังตกลงชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การในกรณีที่ทรัพย์สินไม่มีผ้ เู ช่า และชาระส่วนขาดกรณี
อัตราค่าเช่าต่ากว่าอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าตามสัญญาตกลงกระทาการ เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยอัตราชดเชยรายได้ เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาตกลงกระทาการ และ
WHA ID หรื อ WHA IB ยังตกลงเป็ นผู้รับประกันการชาระค่าเช่าหลังคาส่วนที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี หรื อจนกว่า
จะมีผ้ เู ช่าช่วงในระยะเวลาดังกล่าว โดยจะให้ สิทธิแก่ WHA ID หรื อ WHA IB และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ID
หรื อ WHA IB ที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยอัตราค่าเช่าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญาตกลงกระทาการ
นอกจากนี ้ การเข้ าทารายการกับ WHA ID โดยแต่งตัง้ WHA ID เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจาก WHA ID เป็ นผู้มีประสบการณ์และเป็ นหนึง่ ในผู้นาในการทาธุรกิจก่อสร้ างและบริ หารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานและคลังสินค้ า บริ ษัทฯ จึงมีความมัน่ ใจในคุณภาพการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรั สต์ HREIT อีกทัง้
บริ ษัทฯ ได้ มีประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับ WHA ID มาตังแต่
้ การลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรก ทาให้ มีความคุ้นเคยกับ
การสอบทานทรัพย์สนิ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่างๆ จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสอบทานให้ น้อยลง
ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของราคาด้ วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี วิธีราคา
ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ทังนี
้ ้ วิธีประเมินมูลค่าตาม
บัญชีได้ ให้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่ 263.71 ล้ านบาท และ วิธีประเมินของผู้
ประเมินอิสระ ได้ ให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ในช่วงระหว่าง 460.79 – 464.12 ล้ านบาท
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสมที่จะถูกใช้ ในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะท้ อนถึงมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไม่ได้ คานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ สาหรับ วิธีประเมิน
ของผู้ประเมินอิสระเมื่อเทียบกับราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สนิ โดยกองทรัสต์ HREIT จานวนไม่เกิน 477 ล้ านบาท
กับมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (460.79 – 464.12 ล้ านบาท) จะเห็นว่าราคาในการเข้ าทารายการซื ้อ
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ HREIT สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอยู่ระหว่างร้ อยละ 2.78 ถึงร้ อยละ 3.52 หรื อ
ประมาณ 12.88 - 16.21 ล้ านบาท
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ในการประเมินความเป็ นไปได้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สนิ ดังกล่าว ภายใต้ สมมติฐานที่กาหนดขึ ้น
โดยอ้ างอิงสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าปั จจุบนั ข้ อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสอบถามผู้จดั การ
กองทรัสต์ เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT
จะลงทุนเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ หากมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมมีค่า
เป็ นบวก จะแสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ในทางกลับกัน หากมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมมีคา่ เป็ นลบ จะแสดงถึงความไม่ค้ มุ ค่าใน
การลงทุนและลดมูลค่าของกองทรัสต์ HREIT หากลงทุน
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็ นระยะเวลา
60 ปี (สิทธิการเช่า 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาอีก 30 ปี หรื อ ตังแต่
้ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2621) โดย
อ้ างอิงสมมติฐานรายได้ และค่าใช้ จ่าย และใช้ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ น ้าหนักของกองทรัสต์ HREIT (WACC) เป็ นอัตรา
คิดลด เพื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนันที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะใช้ มลู ค่าปั จจุบนั
ดังกล่าวหักด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะต้ องรับผิดชอบ และมูลค่าซื ้อขายทรัพย์สนิ สาหรับ
การทารายการในครัง้ นี ้ที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท ดังตารางข้ างล่างนี ้
สรุ ปมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ของทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2
รายละเอียด
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost)
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินฯ
ราคาในการเข้ าทารายการซื ้อทรัพย์สิน
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่ า (ล้ านบาท)
526.70
(23.00)
503.70
(477.00)
26.70

จากการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนของทรัพย์สินเพิ่มเติม เมื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) ของ
กระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ได้ เท่ากับ 26.70 ล้ านบาท ซึ่งแสดงมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดดังกล่าวเป็ นบวก ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการเข้ าทารายการที่ไม่เกิน 477 ล้ านบาท
ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ควรอนุ มัติการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรั สต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) ในครัง้ นี ้ อนึ่ง การตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการทารายการในครัง้ นี ้อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยของทรัสต์เป็ นสาคัญ ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะ
ศึ ก ษาข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ในเอกสารต่า งๆ ที่ แ นบมาพร้ อมกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นครั ง้ นี ด้ ้ ว ยเพื่ อ ใช้
วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจาณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้ อย่างเหมาะสม

77
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 77

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ขอรับรองว่าได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และให้ ความเห็นอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผู้ประกอบการวิชาชีพที่พงึ กระทา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ ในการให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้ างต้ น ได้ พิจารณาโดยอาศัยข้ อมูลและเอกสารที่เผยแพร่
ต่อสาธารณชนทัว่ ไป ข้ อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อตุ สาหกรรม รวมถึงข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ รับจากทาง
บริ ษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้ องหรื อความ
สมบูรณ์ครบถ้ วนของข้ อมูลที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ รับจากบริ ษัท และการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท นอกจากนี ้
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระที่นาเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์) เท่านัน้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ตงอยู
ั ้ บ่ นสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจ
และข้ อมูลที่เกิดขึ ้นขณะจัดทารายงานเท่านัน้ ซึง่ หากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

ด้ วยความเคารพอย่างสูง
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เอกสารแนบ 1: ข้ อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
1.

ภาวะเศรษฐกิจ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้ านบาท)

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวร้ อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัว ร้ อยละ 4.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัว ร้ อยละ 1.0 จากไตร
มาสแรกของปี 2561 ในไตรมาสที่สอง ปี 2561 มีการขยายตัวของหลายภาคส่วน ได้ แก่ มูลค่าการส่งออกสินค้ าซึ่งขยายตัว
ร้ อยละ 12.3 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 4.5 และร้ อยละ 3.6 ตามลาดับ รวมไปถึงภาค
การเกษตรกลับมาขยายตัวร้ อยละ 10.4 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ร้ อยละ 1.3 เร่งขึ ้นจาก ร้ อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกปี 2561
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 5.2 ของ GDP ลดลงจากร้ อยละ 11.6 ของ GDP ในไตรมาสแรกปี 2561 ทังนี
้ ้ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะเติบโตในร้ อยละ 4.2 ถึง
ร้ อยละ 4.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึง่ จะส่งผลให้ การส่งออกและภาคการผลิตสาคัญๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี
(2) แรงขับเคลือ่ นจากการใช้ จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้ มที่จะอยูใ่ นเกณฑ์ดีและเร่งขึ ้น
(3) การฟื น้ ตัวที่ชดั เจนมากขึ ้นของการลงทุนภาคเอกชน
(4) การปรับตัวดีขึ ้นของฐานรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ
ทังนี
้ ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อยละ 10.0 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว
ร้ อยละ 4.1 และร้ อยละ 4.4 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อย
ละ 8.4 ของ GDP (ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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2.

อัตราเงินเฟ้ อ

ร้ อยละ
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ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในไตรมาสที่สองของปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.3 เร่ งขึ ้นจากร้ อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกของปี
2561 ตามการขยายตัวของทังหมวดอาหารและเครื
้
่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่ องดื่ม โดยอัตรา
เงินเฟ้อพื ้นฐานอยูท่ ี่เฉลีย่ ร้ อยละ 0.8 เทียบกับร้ อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกของปี 2561 ในปี 2561 มีการคาดการณ์วา่ อัตรา
เงินเฟ้อทัว่ ไปในปี 2561 จะอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.7 – 1.7 ปรับตัวสูงขึ ้นจากร้ อยละ 0.7 ในปี 2560 ตามการฟื น้ ตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ และแนวโน้ มต้ นทุนจากราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ ้น
กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ ว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปจะอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.9 – 2.0 ตังแต่
้ ปี 2562 2566
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3.

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

ในไตรมาสที่สองปี 2561 อัตราดอกเบี ้ยนโยบายยังถูกกาหนดที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี คงตัวหลังจากที่ถูกปรับลดลง
ตังแต่
้ ปี 2554 เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปั จจุบนั มีสว่ นช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
เอื อ้ ให้ อัต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ว ไปกลับ เข้ า สู่เ ป้ า หมายได้ อ้ า งอิ ง ถึ ง ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (“คณะ
กรรมการฯ”) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ มีมติให้ คงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยคณะ
กรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ตอ่ เนื่อง เป็ นผลมาจากแรงส่งจากภาคต่างประเทศและอุปสงค์
ในประเทศที่ทยอยปรับตัวดีขึ ้น
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4.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2554 - 2561 (ปี ฐาน พ.ศ. 2554)
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมคานวณจากปี ฐาน ปี 2554 โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
รวมอยู่ที่ 112.43 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 0.44 โดยกลุม่ อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ ้นสูงสุดคือกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ มีดชั นี
อยูท่ ี่ 113.63 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 12.29 ส่วนกลุม่ ผลิตภัณฑ์กระเบื ้องปูพื ้น-บุผนังมีดชั นีอยูท่ ี่ 84.27 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
2.50 และกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ามีดชั นีผลผลิตอยูท่ ี่ 117.57 ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 11.40
ในปี 2558 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ 107.72 เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ร้ อยละ 0.05 อย่างไรก็ ตามดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มลดลงจากปี 2557 โดยผลผลิตของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับผลกระทบมากที่สุด ลดลงจาก
104.91 เหลือเพียง 91.48 หรื อลดลงร้ อยละ 12.80 ซึ่งเป็ นผลกระทบมาจากการผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัย ไม่ตรง
ตามความต้ องการของตลาด แต่หลังจากปี ดงั กล่าวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยจากปี 2558
ถึง 2560 อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 1.94 ต่อปี โดยผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ ้นมากที่สดุ เฉลี่ยร้ อยละ
5.17 ต่อปี
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5.

อุปสงค์ และอุปทานของโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็จรูปให้ เช่ า
-

โรงงานสาเร็ จรูป
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พื ้นที่โรงงานสาเร็ จรู ปให้ เช่าในประเทศไทยมีพื ้นที่รวมให้ เช่าค่อนข้ างคงที่เมื่อเทียบ
กับปี 2559 โดยมีอปุ ทาน (Supply) พื ้นที่โรงงานสาเร็ จรู ปให้ เช่ารวมอยู่ที่ 2,356,891 ตารางเมตร และมีอปุ
สงค์ (Demand) อัตราการเช่าพื ้นที่รวมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 70 หรื อลดลงเล็ก น้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2559 ทังนี
้ ้ หากพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาดของพื ้นที่โรงงานสาเร็ จรูปให้ เช่า พบว่ากลุม่ ไทคอนและ
กองทรัสต์มีสว่ นแบ่งการตลาดมากที่สดุ เป็ นอันดับหนึง่ (คิดเป็ นร้ อยละ 48.6) รองลงมาเป็ นกลุม่ ดับบลิวเอช
เอและกองทุนรวมและกองทรัสต์ (คิดเป็ นร้ อยละ 25.98)

-

คลังสินค้ าสาเร็ จรูป
ภาพรวมอุปทานพื ้นที่คลังสินค้ าสาเร็ จรู ปในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีพื ้นที่รวมให้ เช่ารวมอยูท่ ี่
3,426,265 ตารางเมตร เพิ่มขึ ้นจาก ณ ปี 2559 ประมาณร้ อยละ 16 และมีอุปสงค์อตั ราการเช่าพื ้นที่รวม
เฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 79 หรื อลดลงเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากมีการสร้ างคลังสินค้ า
ใหม่เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้ หากพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาดของพื ้นที่คลังสินค้ าสาเร็ จรูปให้ เช่า พบว่ากลุม่
ดับบลิวเอชเอและกองทุนรวมและกองทรัสต์มีสว่ นแบ่งการตลาดมากที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่ง (คิดเป็ นร้ อยละ
47.53) รองลงมาเป็ นกลุม่ ไทคอนและกองทรัสต์ (คิดเป็ นร้ อยละ 45.26)

6.

แนวโน้ มธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ ตี ิดตัง้ บนหลังคา

ด้ วยสภาวะโลกร้ อนที่ต้องการลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ประกอบกับประเทศไทยต้ องการลดการพึ่งพา
การนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ ทางรั ฐบาลจึงได้ มอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน จัดทาแผนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนการใช้ เชือ้ เพลิงฟอสซิลอย่างน้ อยให้ ได้ ร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี (2555-2564)
ทัง้ นี ้ กระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยว่า ในปั จจุบันประเทศไทย ขึน้ อันดับหนึ่งของอาเซียนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งตามแผนพัฒนา พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกร้ อยละ 25 ใน 10 ปี พลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามี
ความโดดเด่นมากที่สดุ พลังงานแสงอาทิตย์เปรี ยบดังแหล่งพลังงานที่ไม่มีวนั หมด และไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะใดๆ นามาใช้
งานได้ หลากหลาย ตังแต่
้ การผลิตไฟฟ้าใช้ ในท้ องถิ่นทุรกันดาร เช่นเดียวกับการผลิตไฟฟ้าใช้ สาหรับรถยนต์อนาคตหรื อใน
อาคารสมัยใหม่ อีกทังศั
้ กยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ข องประเทศไทยมีคอ่ นข้ างมาก ด้ วยภูมิประเทศที่
อยูใ่ นเส้ นศูนย์สตู ร ทาให้ ได้ รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลีย่ ทังปี
้ สงู กว่าเขตอื่นๆ ของโลก
จากศักยภาพดังกล่าว ทางภาครัฐจึงได้ พยายามส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้ วยการ
สนับสนุนทางด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการด้ านภาษี และการให้ สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการลงทุน
เช่น การสนับสนุนข้ อมูลทางวิชาการ การยกเว้ นภาษี นาเข้ าวัตถุดบิ ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การสนับสนุนการกู้ยมื เงินทุน
และเงินหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงิน เป็ นต้ น และอีกหนึ่งเป้าหมายที่สาคัญที่ทางกระทรวงพลังงานได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ คือ
การมีฐานการผลิตระบบอุปกรณ์โซลาร์ เซลล์ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศไทยเพื่อให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และรับประโยชน์จากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ อย่างเต็มที่ ทาให้ การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว
(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)
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เอกสารแนบ 2: ข้ อ มูล โดยสรุ ป ของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ในสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ เหมราช
1.

ประวัติความเป็ นมาและข้ อมูลโดยทั่วไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เป็ นกองทรัสต์ประเภทที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ
กองทรั สต์ HREIT มี เ งิ น ทุน จดทะเบี ย นและได้ รั บ เงิ น ลงทุน จากผู้ถื อ หน่ว ยแล้ ว ทัง้ จ านวนคิ ด เป็ น 5,693.6 ล้ า นบาท
(569,360,000 หน่ว ย หน่ว ยละ 10 บาท) โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยได้ รั บ หน่วยทรั สต์ ข อง HREIT เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ เริ่ มซื ้อขายได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
HREIT มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึง
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื่ องอุปกรณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ประเภท
ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ HREIT จะลงทุน ได้ แก่ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานแบบสาเร็ จรู ป
(Ready-Built) และพื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารดังกล่าวที่อยูใ่ น (ก) พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมที่จดั ตังขึ
้ ้น
เข้ าลงทุน และ/หรื อ พัฒนาโดยเหมราช หรื อ (ข) พื ้นที่ที่พฒ
ั นาโดยเหมราชที่อยูต่ ิดกับพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม หรื อ (ค)
พื ้นที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราชมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองแต่เพียงผู้เดียวหรื อเป็ นกรรมสิทธิ์รวมหรื อสิทธิ
ครอบครองร่ วมระหว่างเหมราชกับบริ ษัทย่อยของเหมราชก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และยังคงถือกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ
ครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา
ผู้จดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้
พื ้นที่ในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สินที่ให้ เช่า เพื่อ ก่อให้ เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ HREIT จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดเพื่อ
ประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น อีกทังกองทรั
้
สต์ HREIT จะไม่นาอสังหาริ มทรัพย์ออก
ให้ เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรั พย์นนั ้ ไปใช้ ประกอบธุรกิ จที่ขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 กองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ รวม 122 ยูนิต รายละเอียดดังนี ้
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุนครัง้ แรกโดยสรุปมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.

สิทธิการเช่าและแบ่งเช่าในที่ดินอาคารโรงงานประเภท Detached Building จานวน 21 ยูนิต
สิทธิการเช่าและแบ่งเช่าในที่ดินอาคารโรงงานประเภท Attached Building จานวน 59 ยูนิต
สิทธิการเช่าและแบ่งเช่าในที่ดินอาคารคลังสินค้ า จานวน 21 ยูนิต
ทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง

รวมมูลค่าการลงทุนครัง้ แรกเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 7,974,991,417 บาท
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ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT เข้ าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ โดยสรุปมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.

สิทธิการเช่าและแบ่งเช่าในที่ดินอาคารโรงงานประเภท Detached Building จานวน 7 ยูนิต
สิทธิการเช่าและแบ่งเช่าในที่ดินอาคารโรงงานประเภท Attached Building จานวน 12 ยูนิต
สิทธิการเช่าและแบ่งเช่าในที่ดินอาคารคลังสินค้ า จานวน 2 ยูนิต
ทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง

รวมมูลค่าการลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,589,847,751 บาท
2.

โครงสร้ างผู้ถอื หน่ วย
ณ 23 สิงหาคม 2561 กองทรัสต์ HREIT มีผ้ ถู ือหน่วยรายใหญ่ดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ถือหน่ วย
จานวนหน่ วย
ร้ อยละ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
105,395,609
15.00
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
31,308,261
4.46
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส
14,794,600
2.11
นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์
12,500,000
1.78
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
12,100,000
1.72
กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
11,916,052
1.7
กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
10,316,124
1.47
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
10,000,000
1.42
กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็อพเพอร์ ตี ้เซ็คเตอร์ ฟันด์
8,563,372
1.22
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)
6,901,412
0.98
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
478,838,686
68.15
รวม
702,634,116
100.00
ที่มา: ข้ อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลา่ สุด) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3.

โครงสร้ างกองทรัสต์ HREIT
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เงินลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ทรัสตี
(SCBAM)

กองทรัสต์ HREIT

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์

ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้ าและ
อาคารโรงงานให้ เช่ าและแบ่ งเช่ า

ค่าธรรมเนียม

ผู้จัดการกองทรัสต์
(WHA IRM)
(WHA IRM)

ผลประโยชน์ตอบแทน

บริ หารจัดการ
กองทรัสต์

แต่งตั้ง

ผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
(WHA ID)

บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียม

กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) คลังสินค้ าและโรงงาน ซึง่ ปั จจุบนั กองทรัสต์ HREIT ได้ วา่ จ้ าง
ให้ WHA ID เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
4.

ผู้จัดการกองทรัสต์
ชื่อ
ที่อยู่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

5.

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
เลขที่ 9 ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0105558056893
0-2717-3901
0-2717-3902
www.hemarajreit.com

โครงสร้ างการจัดการและบริหาร

ในโครงสร้ างองค์กร ผู้จัดการกองทรัสต์ยึดหลักการในการแบ่งหน้ าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน โดยประกอบไปด้ วยสายงานหลัก 3 ฝ่ ายงานประกอบไปด้ วย 1) ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หารและจัดการความเสีย่ ง
2) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และ 3) ฝ่ ายบัญชีและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริ หารและจัดการความเสีย่ ง จะขึ ้นตรงต่อกรรมการอิสระ ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการบริษัท
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อกรรมการ
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายพรเทพ รัตนตรัยภพ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระ

ที่มา: รายงานประจาปี 2560 ของกองทรัสต์ HREIT

รายชื่อผู้บริหาร
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้บริ หาร
นายเภรี อิชยพฤกษ์
นางสาวจารุชา สติมานนท์
นางสาวลินดา เอนกรัชดาพร
นางสาวบุษรินทร์ วัฒนสุนทรสกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี และสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุน
ผู้จดั การฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง

ที่มา: บริษัทฯ
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6.

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทรัสต์ HREIT
คลังสินค้ า
อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
โรงงาน
อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
ที่มา: บริษัทฯ

7.
ลาดับ

2559

2560

74.5
153

52.6
151

2559

2560

89.9
203

77.3
199

ไตรมาส
3 / 2561
61.6
200
ไตรมาส
3 / 2561
84.4
186

ทรัพย์ สินปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ณ 30 มิถุนายน 2561
โครงการ

คลังสินค้ า
1 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 1
2 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 2
3 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ ค 4
รวมคลังสินค้ า
โรงงาน
1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง)
2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1
4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
รวมโรงงาน
รวมทัง้ สิน้
ที่มา: บริษัทฯ

จานวน
(ยูนิต)

จานวนยูนิต จานวนยูนิต
พืน้ ที่อาคาร
พืน้ ที่อาคาร
มีผ้ เู ช่ า
ว่ าง
มีผ้ เู ช่ า
(ตร.ม.)
(ยูนิต)
(ยูนิต)
(ตร.ม.)

พืน้ ที่อาคาร
ว่ าง
(ตร.ม.)

2
11
10
23

2
4
5
11

7
5
12

16,820
50,996
33,705
101,521.00

16,820
15,129
20,355
52,304.00

35,867
13,350
49,217.00

41
19
32
7
99
122

29
12
19
7
67
78

12
7
13
32
44

57,752
17,712
127,364
12,096
214,924
316,445

46,090
10,488
97,696
12,096
166,370
218,674

11,662
7,224
29,668
48,554
97,771
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8.

คู่แข่ งในอุตสาหกรรม

ธุรกิจในกลุม่ ที่ให้ บริ การคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่า มักเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่เนื่องจากต้ องใช้ เงินลงทุนสูง
ซึง่ คูแ่ ข่งขันหลักของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
1. บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน่ ผู้พฒ
ั นา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งมีที่ตงอยู
ั ้ ่ทงที
ั ้ ่อาเภอเมืองและอาเภอ
พานทอง จัง หวัด ชลบุรี บนเนื อ้ ที่ ป ระมาณ 24,030 ไร่ รวมทัง้ กลุ่ม บริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง ด าเนิ น กิ จ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ บนเนื ้อที่ 14,800 ไร่ ณ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีทงนั
ั ้ กลงทุนชาวไทยและต่างชาติ
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอมตะซัมมิทโกรท มีสินทรัพย์ที่กองเข้ าลงทุน 88
อาคาร ประกอบด้ วย อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ชลบุรี จานวน 85 อาคาร พื ้นที่ใช้ สอย
รวม 153,916.02 ตารางเมตร และอาคารโรงงานในนิคม อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ระยอง จานวน 3 อาคาร
พื ้นที่ใช้ สอยรวม 6,662.50 ตารางเมตร รวมเป็ นพื ้นที่เช่าทังหมดประมาณ
้
160,582.52 ตร.ม.
3. บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท เขต
และสวนอุตสาหกรรมเพื่อขาย พร้ อมระบบสาธารณูปโภค โดยพัฒนาโครงการตามพื ้นที่ต่างกันออกไป
ดังเช่นโครงการที่ จ.พระนครศรี อยุธยา เนือ้ ที่ 12,105 ไร่ โครงการที่ จ.ระยอง เนือ้ ที่ประมาณ 3,634 ไร่
โครงการที่ จ.ปราจีนบุรี เนื ้อที่ประมาณ 5,366 ไร่ และโครงการที่ จ.ชลบุรี (บ่อวินและแหลมฉบัง) บนเนื ้อที่
2,669 ไร่
4. บริ ษั ท ไทคอน อิ น ดัสเทรี ยล คอนเน็ คชั่น จ ากัด (มหาชน) บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จเป็ นผู้ก่อ สร้ างโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้ าให้ เช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม 15 แห่งในจังหวัด พระนครศรี อยุธยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี และ ฉะเชิงเทรา โดยมีพื ้นที่โรงงานรวมทังสิ
้ ้น 394,780 ตารางเมตร และพื ้นที่คลังสินค้ ารวม
ทังสิ
้ ้น 816,620 ตารางเมตร
5. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน มีโรงงานและคลังสินค้ า
ภายใต้ กองทรัสต์ กระจายอยู่ใน 7 จังหวัด ได้ แก่ พระนครศรี อยุธยา, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ,
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง มีพื ้นที่ให้ เช่ารวม 1,484,660 ตารางเมตร โดยจาแนกเป็ นอาคารโรงงาน 298
ยูนิต พื ้นที่เช่ารวม 745,535 ตารางเมตร อาคารคลังสินค้ า 192 ยูนิต พื ้นที่เช่ารวม 739,125 ตารางเมตร
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9.

รายงานฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT

รายงานที่แสดงประกอบด้ วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดรวมถึงตารางสรุ ป
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาต และ ณ 30 กันยายน 2561 ที่ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยรอการตัดบัญชี
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
รวมสินทรัพย์ สุทธิ
หนีส้ ินและสินทรัพย์ สุทธิ

31 ธันวาคม
2559

ร้ อยละต่ อ
สินทรัพย์
รวม

31 ธันวาคม
2560

ร้ อยละต่ อ
สินทรัพย์
รวม

30 กันยายน
2561

ร้ อยละต่ อ
สินทรัพย์
รวม

7,974,991,417
193,036,872
18,832,657
1,463,097
3,663,881
9,244,838
136,372
16,537
8,201,385,671

97.24% 7,240,310,553
2.35% 1,160,018,857
0.23%
23,407,046
0.02%
751,597
0.04%
2,914,684
0.11%
2,914,288
0.00%
194,042
0.00%
3,086,715
100.00% 8,433,597,782

85.85% 9,027,817,449
13.75%
74,309,364
0.28%
55,084,144
0.01%
1,920,656
0.03%
42,542,976
0.03%
8,786,729
0.00%
325,767
0.04%
3,482,662
100.00% 9,214,269,747

97.98%
0.81%
0.60%
0.02%
0.46%
0.10%
0.00%
0.04%
100.00%

149,660,670
2,286,224,232
17,040,873
10,476,078
2,463,401,853

0.00%
7,152,305
1.82% 134,731,673
27.88% 2,293,506,651
0.21%
11,899,157
0.13%
1,075,745
30.04% 2,448,365,531

0.08%
7,393,988
1.60% 144,719,471
27.19% 2,864,962,556
0.14%
19,511,286
0.01%
1,003,450
29.03% 3,037,590,751

0.08%
1.57%
31.09%
0.21%
0.01%
32.97%

5,693,600,000
44,383,818
5,737,983,818
8,201,385,671

69.42% 6,516,969,663
0.54% (531,737,412)
69.96% 5,985,232,251
100.00% 8,433,597,782

77.27% 6,196,638,770
(6.30%) (19,959,774)
70.97% 6,176,678,996
100.00% 9,214,269,747

67.25%
(0.22%)
67.03%
100.00%
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งบกาไรขาดทุนตัง้ แต่ 21 พฤศจิกายน 2559 (วันจัดตัง้ กองทรัสต์ HREIT) ถึง 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม
2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และงวด 9 เดือนตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
หน่ วย : บาท

21 พ.ย. –
31 ธ.ค. 2559

ร้ อยละ
ต่ อรายได้

2560

ร้ อยละต่ อ
รายได้

1 ม.ค. 30 ก.ย. 2561

ร้ อยละต่ อ
รายได้

52,774,213
456,399
8,793,136
302,011
62,325,759

84.67%
0.73%
14.11%
0.48%
100.00%

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

77.53%
0.84%
21.46%
0.17%
100.00%

380,289,113
4,426,222
151,262,427
589,101
536,566,863

70.87%
0.82%
28.19%
0.11%
100.00%

1,455,440
1,455,440
268,944
1,234,127
3,028,090
7,442,041
54,883,718

2.34%
2.34%
0.43%
1.98%
4.86%
11.94%
88.06%

13,077,500
12,183,204
2,447,783
13,594,514
13,601,668
54,904,669
521,929,120

2.27%
2.11%
0.42%
2.36%
2.36%
9.52%
90.48%

10,764,011
10,764,011
1,648,800
16,199,446
20,171,537
59,547,805
477,019,058

2.01%
2.01%
0.31%
3.02%
3.76%
11.10%
88.90%

10,499,900
44,383,818
44,383,818

16.85%
96,573,980
71.21% 425,355,140
71.21% (425,411,638)

16.74%
73.74%
(73.75%)

87,837,031
389,182,027
511,777,638

16.37%
72.53%
95.38%

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและบริการ
รายได้ คา่ เช่าหลังคา
รายได้ จากการชดเชยรายได้ คา่ เช่า
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ จากการ
ดาเนินงานสาหรับงวด

งบกระแสเงิ น สดตั ้ง แต่ 21 พฤศจิ ก ายน 2559 (วั น จั ด ตั ้ง กองทรั ส ต์ HREIT) ถึ ง 31 ธั น วาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และงวด 9 เดือนตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน่ วย : บาท

21 พ.ย. –
31 ธ.ค. 2559

2560

1 ม.ค. 30 ก.ย. 2561

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

(7,772,539,423)

383,613,475

(1,203,844,869)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

7,965,576,295

583,368,510

118,135,376

193,036,872

966,981,985

(1,085,709,493)

-

193,036,872

1,160,018,857

193,036,872

1,160,018,857

74,309,364

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด
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อัตราส่ วนทางการเงินที่ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561
อัตราส่ วนทางการเงิน
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการ
ซื ้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้ อยละ) *
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด/ปี (บาท)

2559

2560

5,737,983,818

5,985,232,251

30 ก.ย. 2561
6,176,678,996

0.13

1.02

0.98

1.09

10.72

8.82

138.99

0.02

25.98

5,737,983,818

5,382,249,574

6,085,461,138

หมายเหตุ: * มูลค่าการซื ้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้ รวมเงินฝากธนาคาร และคานวณโดยใช้ วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่
ในระหว่างงวด

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ HREIT มีสนิ ทรัพย์รวม 9,214.27 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้ วยเงิน
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ 9,027.82 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.98 ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ HREIT มีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 8,433.60 ล้ านบาท โดยหลักเป็ น
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม จานวน 7,240.31 ซึ่งประกอบด้ วยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 7,123
ล้ านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวน 117.31 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 85.85 ของสินทรัพย์รวม และเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 1,160.02 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.75 ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่ได้ มาจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 จานวน 1,092.85 ล้ านบาท
หนีส้ นิ
ณ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ HREIT มีหนี ้สินรวม 3,037.59 ล้ านบาท โดยหนี ้สินหลักประกอบด้ วยเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน – สุทธิ จานวน 2,864.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31.09 ของสินทรัพย์รวม และเงินมัดจารับจากลูกค้ า
จานวน 144.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.57 ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีหนี ้สินรวมเป็ นจานวนทัง้ สิ ้น 2,448.37 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วย
เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ 2,293.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 93.67 ของหนีส้ ินรวม และเงิ นมัดจาค่าเช่าและ
ค่าบริ การ จานวน 134.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.50 ของหนี ้สินรวม โดยเงินกู้ยืมเป็ น เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ ในการเข้ าซื ้อทรัพย์สินหลักในการลงทุนครัง้ แรก โดยมีเงื่ อนไขการชาระคืนเงินต้ น
ทังหมดภายในเดื
้
อนพฤศจิกายน 2564 ทังนี
้ ้ ดอกเบี ้ยจะชาระคืนเป็ นรายไตรมาส โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ MLR ลบ
อัตราคงที่ตอ่ ปี
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สินทรัพย์ สุทธิ
ณ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ HREIT มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิจานวน 6,176.68 ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน
และทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรั สต์จานวน 6,196.64 ล้ านบาท และขาดทุนสะสมจานวน 19.96 ล้ านบาท โดยมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิเพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 191.45 ล้ านบาท
ผลการดาเนินงาน
สาหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ รวมจานวน 536.57 ล้ านบาท โดยมีรายได้
หลักมาจากค่าเช่าและค่าบริ การจานวน 380.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 70.87 ของรายได้ รวม
กองทรัสต์ HREIT มีค่าใช้ จ่ายรวมจานวน 59.55 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายหลักคือ ค่าใช้ จ่ายอื่นจานวน 20.17
ล้ านบาท (ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ ค่าตัดจาหน่าย ค่าที่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญ และ
อื่นๆ) ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 16.20 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการ จานวน 10.76 ล้ านบาท
และค่าธรรมเนียมทรัสตี จานวน 10.76
ดังนัน้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ภายหลังการหักต้ นทุนทางการเงิน (จานวน 87.84 ล้ าน
บาท) จานวน 389.18 ล้ านบาท
10.

รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แก่ บริ ษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“WHA ID”)
ลักษณะความสัมพันธ์
WHA ID เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยถือ
หุ้นประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระ
แล้ วของผู้จดั การกองทรัสต์และเป็ นผู้มีอานาจควบคุมผู้จดั การ
กองทรัสต์ HREIT

ความสมเหตุสมผลของรายการ
WHA ID จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จากกองทรัสต์ HREIT โดยโครงสร้ างค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ นนั ้ เป็ นไปตามปกติธุรกิ จ ซึ่งเหมือนกันกับ
โครงสร้ างค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA ID
ได้ รั บ จากกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
เหมราชอิ น ดัสเตรี ย ล (HPF) และอยู่ใ นระดับ ใกล้ เ คี ย งกับ
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ว่ า จ้ า ง WHA ID เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ค่า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั สต์ เ พื่ อ การ
ลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ และสิท ธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ไทคอน (TREIT)
ที่มา: รายงานประจาปี 2560 ของกองทรัสต์ HREIT
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เอกสารแนบ 3: สรุ ปผลประกอบการของผู้ เ ช่ า รายย่ อยของทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2
โครงการ
แปลงที่ดินเลขที่
ธุรกิจผู้เช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขันต้
้ น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
โครงการ
แปลงที่ดินเลขที่
ธุรกิจผู้เช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขันต้
้ น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
โครงการ
แปลงที่ดินเลขที่
ธุรกิจผู้เช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขันต้
้ น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)

31 ธันวาคม 2558
21,587,980,990
25,073,283,196
3,750,840,681
1,792,532,918

WHA SIL
27A, 27B, 27C, 27D, 27E
อิเล็กทรอนิกส์
11,552,000,000 บาท
1 เมษายน 2553
31 ธันวาคม 2559
26,624,492,853
25,954,394,339
3,274,850,566
721,325,634

31 ธันวาคม 2560
26,837,165,527
29,590,047,935
3,605,476,411
1,130,489,047

31 ธันวาคม 2558
80,345,220.10
103,856,312.82
12,274,544.11
(2,241,639.73)

WHA SIL
3B-02
อุปโภค-บริ โภค
4,000,000 บาท
21 มิถนุ ายน 2556
31 ธันวาคม 2559
90,979,192.70
131,678,372.93
21,752,213.61
1,032,777.04

31 ธันวาคม 2560
95,043,018.97
169,065,138.03
35,252,965.11
2,484,245.08

31 ธันวาคม 2558
704,773,641
2,277,873,352
491,631,989
130,199,792

WHA SIL
93C, 93E, 93F
อุปโภค-บริ โภค
115,000,000 บาท
24 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2559
678,649,466
1,331,381,844
282,944,200
31,683,123

31 ธันวาคม 2560
573,522,900
1,234,044,124
242,059,301
30,405,143

ที่มา: BOL
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เอกสารแนบ 4: ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดาเนินงานสาหรับงวด
บวกกลับ: ค่าตัดจาหน่าย
บวกกลับ: ดอกเบี ้ยจ่าย
บวกกลับ (หักออก): เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
กระแสเงินสดอิสระ

2562
37.29

2563
38.24

2564
37.73

2565
36.14

2566
36.01

2567
35.94

2568
36.52

2569
37.42

2570
37.01

2571
37.75

2572
39.83

2573
39.68

2574
40.43

2575
41.43

2576
40.86

(0.62)
(0.62)
(0.65)
(3.94)
(5.83)

(0.77)
(0.77)
(1.36)
(3.95)
(6.86)

(0.78)
(0.78)
(1.29)
(3.96)
(6.81)

(0.79)
(0.79)
(1.29)
(3.95)
(6.82)

(0.81)
(0.81)
(0.79)
(3.72)
(6.12)

(0.82)
(0.82)
(3.04)
(1.21)
(5.89)

(0.84)
(0.84)
(1.81)
(1.23)
(4.71)

(0.85)
(0.85)
(1.86)
(1.26)
(4.82)

(0.87)
(0.87)
(3.16)
(1.26)
(6.16)

(0.89)
(0.89)
(2.57)
(1.28)
(5.63)

(0.91)
(0.91)
(2.16)
(1.34)
(5.31)

(0.92)
(0.92)
(3.36)
(1.34)
(6.55)

(0.94)
(0.94)
(2.00)
(1.37)
(5.25)

(0.96)
(0.96)
(2.05)
(1.40)
(5.37)

(0.98)
(0.98)
(3.49)
(1.40)
(6.84)

(17.64)
13.81

(17.68)
13.71

(18.06)
12.85

(18.06)
11.26

(18.48)
11.40

(16.51)
13.54

(16.51)
15.30

(16.51)
16.09

(16.51)
14.35

(16.51)
15.62

(16.51)
18.01

(16.51)
16.62

(16.51)
18.67

(16.51)
19.55

(16.51)
17.51

101.13

16.73

16.63

16.91

17.69

20.90

22.68

23.20

22.43

23.63

24.64

23.94

25.84

26.33

25.40

3.28
17.64
(87.32)
9.46
44.19

3.28
17.68
(3.02)
34.66

3.28
18.06
(3.78)
34.19

3.28
18.06
(5.65)
(0.47)
32.12

3.01
18.48
(6.29)
(0.47)
32.42

16.51
(7.36)
30.05

16.51
(7.38)
31.81

16.51
(7.10)
32.60

16.51
(8.08)
30.86

16.51
(8.01)
32.12

16.51
(6.63)
34.52

16.51
(7.32)
33.13

16.51
(7.17)
35.18

16.51
(6.78)
36.06

16.51
(7.89)
34.02
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดาเนินงานสาหรับงวด
บวกกลับ: ค่าตัดจาหน่าย
บวกกลับ: ดอกเบี ้ยจ่าย
บวกกลับ (หักออก): เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
กระแสเงินสดอิสระ

2577
41.34

2578
43.72

2579
43.46

2580
44.40

2581
45.49

2582
44.74

2583
45.64

2584
48.36

2585
47.97

2586
49.14

2587
50.36

2588
49.38

2589
50.38

2590
53.49

2591
52.94

(0.99)
(0.99)
(2.84)
(1.43)
(6.25)

(1.01)
(1.01)
(2.39)
(1.49)
(5.91)

(1.03)
(1.03)
(3.71)
(1.49)
(7.27)

(1.05)
(1.05)
(2.22)
(1.53)
(5.84)

(1.07)
(1.07)
(2.27)
(1.56)
(5.97)

(1.08)
(1.08)
(3.86)
(1.56)
(7.58)

(1.10)
(1.10)
(3.13)
(1.59)
(6.93)

(1.12)
(1.12)
(2.64)
(1.66)
(6.55)

(1.14)
(1.14)
(4.10)
(1.66)
(8.04)

(1.16)
(1.16)
(2.45)
(1.70)
(6.47)

(1.17)
(1.17)
(2.52)
(1.74)
(6.60)

(1.19)
(1.19)
(4.26)
(1.73)
(8.37)

(1.21)
(1.21)
(3.46)
(1.76)
(7.64)

(1.23)
(1.23)
(2.92)
(1.85)
(7.22)

(1.24)
(1.24)
(4.53)
(1.85)
(8.86)

(16.51)
18.58

(16.51)
21.30

(16.51)
19.68

(16.51)
22.05

(16.51)
23.02

(16.51)
20.65

(16.51)
22.20

(16.51)
25.30

(16.51)
23.42

(16.51)
26.17

(16.51)
27.25

(16.51)
24.50

(16.51)
26.23

(16.51)
29.76

(16.51)
27.58

26.65

27.71

26.86

28.89

29.35

28.24

29.53

30.57

29.50

31.59

31.93

30.53

31.78

32.72

31.32

16.51
(8.07)
35.09

16.51
(6.40)
37.81

16.51
(7.18)
36.19

16.51
(6.85)
38.55

16.51
(6.33)
39.53

16.51
(7.58)
37.16

16.51
(7.33)
38.71

16.51
(5.26)
41.81

16.51
(6.08)
39.92

16.51
(5.42)
42.68

16.51
(4.68)
43.76

16.51
(6.03)
41.01

16.51
(5.54)
42.74

16.51
(2.96)
46.27

16.51
(3.74)
44.08
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดาเนินงานสาหรับงวด
บวกกลับ: ค่าตัดจาหน่าย
บวกกลับ: ดอกเบี ้ยจ่าย
บวกกลับ (หักออก): เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
กระแสเงินสดอิสระ

2592
54.40

2593
55.73

2594
55.00

2595
55.09

2596
59.16

2597
59.51

2598
59.12

2599
61.69

2600
61.86

2601
59.67

2602
65.44

2603
66.29

2604
64.84

2605
68.28

2606
68.37

(1.26)
(1.26)
(2.72)
(1.89)
(7.12)

(1.22)
(1.22)
(2.78)
(1.94)
(7.17)

(1.24)
(1.24)
(4.73)
(1.94)
(9.14)

(1.25)
(1.25)
(3.80)
(1.95)
(8.25)

(1.27)
(1.27)
(3.23)
(2.06)
(7.82)

(1.28)
(1.28)
(5.06)
(2.08)
(9.69)

(1.28)
(1.28)
(2.95)
(2.09)
(7.61)

(1.29)
(1.29)
(3.08)
(2.16)
(7.83)

(1.30)
(1.30)
(5.29)
(2.18)
(10.07)

(1.31)
(1.31)
(4.14)
(2.14)
(8.89)

(1.31)
(1.31)
(3.58)
(2.29)
(8.49)

(1.31)
(1.31)
(4.41)
(2.33)
(9.36)

(1.31)
(1.31)
(4.45)
(2.31)
(9.39)

(1.31)
(1.31)
(3.41)
(2.40)
(8.44)

(1.30)
(1.30)
(4.57)
(2.42)
(9.60)

(16.51)
30.77

(16.51)
32.05

(16.51)
29.35

(16.51)
30.33

(16.51)
34.83

(16.51)
33.31

(16.51)
35.00

(16.51)
37.35

(16.51)
35.28

(16.51)
34.27

(16.51)
40.43

(16.51)
40.42

(16.51)
38.94

(16.51)
43.34

(16.51)
42.26

3.41

33.61

31.76

32.86

33.60

31.65

33.61

33.35

30.81

31.60

31.93

30.41

29.57

29.87

27.64

16.51
27.37
(30.00)
17.28

16.51
(1.56)
48.56

16.51
(2.41)
45.86

16.51
(2.53)
46.84

16.51
1.23
51.33

16.51
1.66
49.82

16.51
1.39
51.51

16.51
4.00
53.86

16.51
4.47
51.79

16.51
2.67
50.77

16.51
8.51
56.94

16.51
10.01
56.93

16.51
9.37
55.45

16.51
13.47
59.85

16.51
14.62
58.77

97
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 97

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดาเนินงานสาหรับงวด
บวกกลับ: ค่าตัดจาหน่าย
บวกกลับ: ดอกเบี ้ยจ่าย
บวกกลับ (หักออก): เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
กระแสเงินสดอิสระ

2607
65.77

2608
72.38

2609
73.38

2610
71.56

2611
75.58

2612
75.68

2613
72.38

2614
80.25

2615
81.04

2616
78.99

2617
83.66

2618
83.77

2619
80.43

2620
88.20

2621
81.91

(1.30)
(1.30)
(5.84)
(2.38)
(10.82)

(1.29)
(1.29)
(3.96)
(2.55)
(9.09)

(1.27)
(1.27)
(4.88)
(2.59)
(10.02)

(1.25)
(1.25)
(4.92)
(2.57)
(10.00)

(1.23)
(1.23)
(3.77)
(2.68)
(8.92)

(1.21)
(1.21)
(5.05)
(2.70)
(10.17)

(1.17)
(1.17)
(6.44)
(2.65)
(11.44)

(1.14)
(1.14)
(4.38)
(2.84)
(9.52)

(1.10)
(1.10)
(5.39)
(2.88)
(10.47)

(1.05)
(5.43)
(2.86)
(9.34)

(1.00)
(4.18)
(2.99)
(8.16)

(0.93)
(5.59)
(3.01)
(9.53)

(7.15)
(2.96)
(10.11)

(4.82)
(3.16)
(7.98)

(4.09)
(2.88)
(6.97)

(16.51)
38.44

(16.51)
46.79

(16.51)
46.86

(16.51)
45.06

(16.51)
50.16

(16.51)
49.01

(16.51)
44.43

(16.51)
54.23

(16.51)
54.06

(16.51)
53.14

(16.51)
59.00

(16.51)
57.73

(16.51)
53.81

(16.51)
63.72

(15.13)
59.81

25.22

26.06

23.51

21.64

20.95

17.39

13.53

13.18

8.99

6.48

4.06

(1.69)

(7.07)

(9.61)

(13.36)

16.51
13.22
54.95

16.51
20.73
63.29

16.51
23.35
63.36

16.51
23.42
61.57

16.51
29.20
66.66

16.51
31.62
65.51

16.51
30.90
60.94

16.51
41.05
70.73

16.51
45.07
70.57

16.51
46.66
69.65

16.51
54.94
75.51

16.51
59.42
74.24

16.51
60.88
70.32

16.51
73.32
80.22

15.13
73.17
(8.52)
66.42
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