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คานิยาม
“กองทรัสต์ HREIT”
“ WHAID” ห รื อ “ ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์”
“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “WHA IRM” หรื อ
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”
“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“WHA ESIE”)
และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHAIB”)
“ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555
รายการ”
เรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ (ฉบับ ประมวล) ลงวัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2555
(รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2556 (บจ/ร 29-00)
“ผูป้ ระเมินอิสระ”
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“GAA”) และ
บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด (“SCA”)
“ตลาดหลักทรัพย์”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สานักงาน ก.ล.ต.” หรือ “SEC”
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ” หรื อ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
“BTCAS”
“DCF”
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
“ESIE”
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
“FCF”
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow)
“H1”
ทรัพย์สินปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ในการลงทุนครัง้ แรก
“H2”
ทรัพย์สินปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
“H3”
ทรัพย์สินปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
“H4”
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
“IMF”
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund)
“MLR”
อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ นั้ ต่าสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั้ ดี (Minimum Lending Rate)
“NAV”
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)
“NPV”
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value)
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“SCBAM” หรือ “ทรัสตี”
“TAV”
“TSD”
“WACC”
“WHA CIE1”
“WHA ESIE”
“WHA ESIE1”
“WHAIB”
“WHA LP2”
“WHA LP4”
“WHA SIL”

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
มูลค่าสินทรัพย์รวม (Total Asset Value)
บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
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เรื่อง
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โยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

เรียน

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

เอกสารแนบ:

1) ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
2) ข้อมูลโดยสรุปของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
3) สรุปผลประกอบการของผูเ้ ช่ารายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
4) ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
5) สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ
6) สรุปราคาประเมินทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

อ้างถึง:

1) มติคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด วันที่ 14 พฤษภาคม
2563 เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ครัง้
ที่ 2 การกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ HREIT และการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT
2) สารสนเทศการได้ม าซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ข องกองทรัสต์ และการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ระหว่ า ง
กองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
3) แบบรายงานการเพิ่มทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช วันที่ 14
พฤษภาคม 2563
4) สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ร่างสัญญาเช่า ทรัพย์สิน ร่างสัญญาซือ้ ขาย
สังหาริมทรัพย์ ร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สิน ร่างสัญญาตกลงกระทาการของ
บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
5) เอกสารเงื่อนไขเบือ้ งต้นการกูย้ ืมเงินระยะยาวสาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช และรีไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะยาว
6) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดทาโดย บริษัท กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด
(“SCA”) สารวจและประเมิน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
7) รายงานการประเมิ น มูลค่ า ทรัพ ย์สิน จัด ท าโดย บริษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด
(“GAA”) สารวจและประเมิน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 ตามลาดับ
8) ร่างรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน จัดทาโดย บริษัท แชนด์
เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
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9) สัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่ารายย่อยของกองทรัสต์ HREIT และทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม
10) งบการเงินตรวจสอบของกองทรัสต์ HREIT ณ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม
2562 ที่ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ ณ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รบั การสอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
11) หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด และเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง
12) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2562
13) รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2562
ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “WHA IRM” หรือ “ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กองทรัสต์
HREIT ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้า สานักงาน และสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนั้น พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 5 โครงการ จาก 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) (2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
จากัด (“WHA ESIE”) และ (3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHAIB”) (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของ WHAID ในราคารวมกันไม่เกิน 1,356,600,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการ
ดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมี
สิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะ
ชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ประกอบไปด้วย
1.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
1) อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 7.72 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร
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2) อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 89.25 ตารางวา
และพืน้ ที่อาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ ที่ท่ีดินทั้งหมดประมาณ 43 ไร่ 1 งาน 96.97 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร
2.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 83.27 ตารางวา พืน้ ที่
อาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร

รวมพืน้ ที่ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เป็ นพืน้ ที่ท่ีดินทัง้ หมดประมาณ 48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา
พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดประมาณ 48,787 ตารางเมตร
กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่า
ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือ
จนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทา
ขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้า
ทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท เจ้า ของทรัพ ย์สิ น ได้แ ก่ บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดัส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน)
(“WHAID”) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“WHA ESIE”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHAIB”) โดย WHA ESIE และ WHAIB เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี
ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”)
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ HREIT โดยมี WHA ID เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ
กองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ดังนัน้ การเข้าทารายการดังกล่าว
ของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์) ซึ่งมี ขนาดรายการตั้งแต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของกองทรัสต์
HREIT แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทาให้การเข้าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT จะต้องได้รบั มติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
สาหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะใช้ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 รวมทัง้ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ/
หรือ เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมและค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม
รวมทัง้ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จะมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
หรื อ การกู้ยื มเงิน เพิ่ มเติม จานวนไม่ เกิน 650,000,000 บาท ส่ ว นใดส่ วนหนึ่ง หรื อ ทั้ง สองส่ ว นประกอบกัน ก็ได้ โดย
รายละเอียดในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและการกูย้ ืมเงิน เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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ทัง้ นี ้ สาหรับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไม่เกิน 137,500,000 หน่วยนัน้ กองทรัสต์ HREIT อาจมี
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA ID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
WHA ID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ WHA ID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ID ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
บริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
รายหนึ่งของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อรวมกับส่วนที่เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่ 2 นี ้
ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องนีจ้ ะไม่มีสิทธิออกเสียง โดยรายละเอียดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติจะเป็ นไปตามที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งถึงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จ ากัด (“ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระ” หรื อ “BTCAS”) ซึ่ง เป็ น ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นอิสระจากกองทรัสต์ HREIT WHAID WHAIRM
และบริ ษั ท เจ้า ของทรัพ ย์สิ น ในการให้ค วามเห็ น ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยของทรัส ต์ใ นการได้ม าซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ข องกองทรัส ต์
และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
ในการจัดท ารายงานฉบับนี ้ ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระได้พิ จารณาโดยอาศัย ข้อ มูลและเอกสารที่ เผยแพร่
ต่อสาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากทางบริษัทฯ
ข้ อ มู ล เอกสารทางการเงิ น ของกองทรั ส ต์ HREIT รายงานประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ของผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระ รวมถึ ง
การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูล
ทีเ่ กิดขึน้ ขณะจัดทารายงานเท่านั้น ซึ่งหากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ โดยในการท ารายงานเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ฉบั บ นี้
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ด้ ว ยความรอบคอบสมเหตุ ส มผลตามมาตรฐาน
่ ึงกระทา และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพทีพ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของทรัสต์เป็ นสาคัญ
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้า สานักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้
พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินทีจ่ ะ
ลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 5 โครงการ จาก 3 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) (สาหรับบางส่วนของ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (“WHA CIE1”))
2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“WHA ESIE”) (สาหรับโครงการนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (“WHA ESIE1”) และ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค
2 (“WHA LP2”)) และ
3) บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล บิ ว ดิ ้ง จ ากั ด (“WHA IB”) (ส าหรับ บางส่ ว นของโครงการนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ ชลบุ รี 1 (“WHA CIE 1”) โครงการดั บ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์พ าร์ค 4
(“WHA LP 4”) และโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (“WHA SIL”))
รวมเรี ย กว่ า “บริ ษั ท เจ้ า ของทรั พ ย์สิ น ” ซึ่ ง WHA ESIE และ WHA IB เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
อิ น ดัส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน) (“WHAID”) ทรัพ ย์สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม แบ่ ง เป็ น โรงงาน 14 ยู นิ ต
คลังสินค้า 2 ยูนิต มูลค่ารวมไม่เกิน 1,356,600,000 บาท
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ประกอบไปด้วย
1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
1) อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 7.72 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร
2) อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 89.25 ตารางวา
และพืน้ ที่อาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ ที่ท่ี ดินทั้งหมดประมาณ 43 ไร่ 1 งาน 96.97 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร
2.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 83.27 ตารางวา พืน้ ที่
อาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร
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รวมพืน้ ที่ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เป็ นพืน้ ที่ท่ีดินทัง้ หมดประมาณ 48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา
พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดประมาณ 48,787 ตารางเมตร
สาหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะใช้ ลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 รวมทั้งเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมและค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงิน
เพื่อชาระหนีเ้ ดิม รวมทั้งใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จะมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน
137,500,000 หน่ ว ย หรื อ การกู้ยื ม เงิ น เพิ่ ม เติ ม จ านวนไม่ เ กิ น 650,000,000 บาท ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง สอง
ส่วนประกอบกันก็ได้ โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและการกูย้ ืมเงิน เป็ นไปตามหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 กับ
WHAID WHA ESIE และ WHAIB ซึ่ ง WHA ESIE และ WHAIB เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ WHAID มี ค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากการลงทุนครัง้ นีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนของทรัสต์ กอปรกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านีม้ ี
สภาพใหม่ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวม 14 ยูนิต อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 ยูนิต (คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน) โดยมีสญ
ั ญาหรือหนังสือแสดงเจตจานงในการเช่า (Letter of Intent) กับผูเ้ ช่ารายย่อยแล้ว ณ วันที่
30 เมษายน 2563 จานวน 14 ยูนิต อีก 2 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านีภ้ ายในระยะเวลาอันสัน้
อีกทัง้ ทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้ 16 ยูนิต นีต้ งั้ อยู่ในทาเลที่มีความได้เปรียบในด้านทาเลที่ตงั้ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของการขนส่งไป
ยังภาคต่าง ๆ โดยมีทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่อยู่ในเขต Free Zone จานวน 4 ยูนิต จึงทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูเ้ ช่าทั่วไป ซึ่งการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นีย้ งั ช่วยเพิ่มอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และ
ลดต้นทุนต่อหน่วยของกองทรัสต์ HREIT
ทัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่า
เช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน
หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยการชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสัญญาที่
ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ การแต่งตัง้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์และเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการทาธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้า
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ใน
การทางานร่วมกับ WHAID มาตัง้ แต่การลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรก ทาให้มีความคุน้ เคยกับการสอบทานทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงใช้เวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาหรับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้
ดังนี ้
ลาดับ
วิธีการประเมิน
1
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดโดยที่
2
ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ราคาประเมิน (ล้านบาท) ความเหมาะสมของวิธกี ารประเมิน
572.59
ไม่เหมาะสม
1,542.25

เหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดังนี ้
1. วิ ธี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เป็ น วิ ธี ท่ี สะท้อ นถึ ง มูลค่ า ของทรัพ ย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยไม่ ได้ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็ นวิธีทไี่ ม่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นวิ ธีที่เหมาะสมในการประเมิน มูล ค่า ของทรั พย์สิ นที่กองทรั ส ต์ HREIT จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยอ้างอิงสมมติฐาน
รายได้และค่าใช้จ่าย และใช้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยนา้ หนักของกองทรัสต์ HREIT (“WACC”) เป็ นอัตราคิดลด เพื่อ
คานวณมูลค่าปั จจุบนั (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้มลู ค่าปั จจุบนั ดังกล่าว
หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่าทรัพย์สิน
สาหรับการทารายการในครัง้ นีท้ ่ีไม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบันสุทธิ (Net Present Value:
NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
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สรุ ปมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
มูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,542.25
(72.38)
1,469.87
(1,356.60)
113.27

หมายเหตุ: /1 ประมาณการค่ า ใช้จ่า ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Set Up Cost) ประกอบด้ว ย ค่ า ธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ
(NPV) เท่ากับ 113.27 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทา
รายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
สาหรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID ในจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมด ซึ่งถือเป็ นการทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้ นีจ้ ะกาหนดในภายหลังที่อา้ งอิงจาก
ราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินอิ สระที่ ได้รับควา มเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ
ทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน
(Book building) ซึ่งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขาย
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ HREIT และทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถ
กาหนดผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้แน่นอน อีกทั้งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป และไม่ทาให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) และรายการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี ้
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อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทารายการในครัง้ นีอ้ ยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยของทรัสต์เ ป็ น
สาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจเพื่อลงมติได้อ ย่ า ง
เหมาะสมสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพที่พึงกระทา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่
ต่อสาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รบั จากทาง
บริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารของบริษัทซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ สามารถรับรองความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้รบั จากบริษัท และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัท นอกจากนี ้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นาเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) เท่านัน้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตงั้ อยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจ
และข้อมูลที่เกิดขึน้ ขณะจัดทารายงานเท่านัน้ ซึ่งหากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
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ก.

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
(บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์)

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “WHA IRM” หรือ “ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กองทรัสต์
HREIT ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้า สานักงาน และสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนั้น พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 5 โครงการ จาก 3 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) (สาหรับบางส่วนของโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1))
2. บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด อิ น ดัส เตรี ย ลเอสเตท จ ากั ด (“WHA ESIE”) (ส าหรับ โครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
(WHA LP 2))
3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHAIB”) (สาหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHALP 4) และโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL))
รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท เจ้า ของทรัพ ย์สิ น ได้แ ก่ บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดัส เตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน)
(“WHAID”) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“WHA ESIE”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHAIB”) โดย WHA ESIE และ WHAIB เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัส
เตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”)
นอกจากนี ้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ HREIT โดยมี WHA ID เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทฯ
ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่ง
ของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบันของกองทรัสต์ HREIT ดังนั้น การเข้าทารายการ
ดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจ้ ัดการกองทรัสต์) ซึ่งมีขนาดรายการตัง้ แต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุท ธิ ของ
กองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทาให้การเข้าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT จะต้องได้รบั มติอนุมตั ิ
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จากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

กองทรัสต์ HREIT จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนหรือการกูย้ ืมเงิน ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทัง้ สองส่วนประกอบกันก็
ได้ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า สานักงาน
และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนั้น พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนิน
กิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ดังกล่าว โดยมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 1,356,600,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ) และ
กองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่ าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวนรวมไม่เกิน
80,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่า
ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREITเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือ
จนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทา
กับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป นอกจากนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะแต่งตัง้ WHA ID ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
1.1.

วัตถุประสงค์ของการทารายการ

การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT มีโอกาสจะทาให้รายได้ค่าเช่าและผล
ประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ของกองทรัสต์ HREIT
1.2.

วันที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รบั มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และ/หรือได้รบั อนุมัติ จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่องที่เกี่ ยวข้อง และ/หรื อ
กองทรัสต์ HREIT ได้ดาเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแล้วเสร็จ และคู่สญ
ั ญาได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนที่กาหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT เรียบร้อยแล้ว
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1.3.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทรัสต์
โครงสร้างการจัดการของกองทรัสต์ HREIT

หมายเหตุ:

WHA ID หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
WHA IRM หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
WHA ESIE หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
WHA IB หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
SCBAM หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ผู้เช่า
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)
ผู้ให้เช่าและ 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ("WHA ID")
ลักษณะ
2. บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“WHA ESIE”): WHAID ถือหุน้
ความสัมพันธ์
ร้อยละ 99.99
3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHAIB”): WHAID ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
(รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”)
1.4.

ประเภทและขนาดของรายการ

รายการลงทุน ในทรัพ ย์สินที่ กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติ มครั้งที่ 3 เข้า ข่ ายเป็ น รายการที่เกี่ ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ ย วกับ สิ น ทรัพ ย์ห รื อ บริก ารตามประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยมี ข นาดของรายการเท่ า กับ
1,356,600,000 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.29 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทรัสต์ HREIT ตามงบการเงินฉบับสอบ
ทานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ขนาดของรายการ

=

มูลค่าทรัพย์สินที่เข้าทารายการ x 100
สินทรัพย์สทุ ธิของกองทรัสต์ HREIT
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1.5.

แหล่งที่มาของเงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อจะใช้ใน
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ HREIT จะมาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย หรือการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 650,000,000 บาท ส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งสองส่วนประกอบกันก็ได้ โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและการกูย้ ืมเงิน เป็ นไป
ตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่ออนุมตั ิการเข้าทารายการ
1.6.

รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

1.6.1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของทรั พ ย์สิ น หลั ก ที่ก องทรั ส ต์ HREIT จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ประกอบไปด้วยสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าที่ดิน
และอาคารคลังสินค้า ดังนี ้
1.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน
1.1 อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 7.72 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร
1.2 อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 89.25 ตารางวา
และพืน้ ที่อาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร
1.3 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ ที่ท่ีดินทัง้ หมดประมาณ 43 ไร่ 1 งาน 96.97 ตาราง
วา พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร

2.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 83.27 ตารางวา พืน้ ที่
อาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร

รวมพืน้ ที่ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เป็ นพืน้ ที่ท่ีดินทัง้ หมดประมาณ 48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา
พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดประมาณ 48,787 ตารางเมตร
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ตารางรายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ลาดับ

ที่ตงั้

เลขที่ทรัพย์สิน

พืน้ ที่เช่าประมาณ
(ตร.ม.)

1

WHA CIE1

A08E

1,152

2

WHA CIE1

B6B

516

3

WHA CIE1

B6C

516

4

WHA CIE1

B6D

660

5

WHA CIE1

B6E

660

6

WHA ESIE1

D.45

3,372

7

WHA ESIE1

D.47

2,988

8

WHA ESIE1

FZ27B

3,820

9

WHA ESIE1

FZ28

5,640

รายละเอียดอาคาร
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
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ขนาดทีด่ ิน
(ไร่-งาน-วา)

อายุอาคาร
ประมาณ (ปี ) /1

บริษัท
เจ้าของ
ทรัพย์สิน

90924

0-2-61.00

7.16

WHAIB

0-1-12.50

6.59

WHAIB

0-1-12.50

6.59

WHAIB

0-1-40.62

6.59

WHAIB

0-1-40.62

6.59

WHAIB

26792

4-2-6.00

8.43

WHA ESIE

26795 , 170699

4-1-72.20

7.91

WHA ESIE

19278

4-1-87.20

11.73

WHA ESIE

17014

6-3-21.62

7.61

WHA ESIE

90909

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ลาดับ

ที่ตงั้

เลขที่ทรัพย์สิน

พืน้ ที่เช่าประมาณ
(ตร.ม.)

10

WHA ESIE1

H.04

4,240

11

WHA LP2

B.10

5,124

12

WHA CIE1

Z.62+Z.62B

3,360

13

WHA ESIE1

D.46

3,260

14

WHA SIL

142/2

4,662

15

WHA SIL

142/4

5,040

16

WHA LP4

D3

3,777

รายละเอียดอาคาร
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารคลังสินค้าชัน้
เดียว และสานักงาน
2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Attached building
ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารคลังสินค้าชัน้
เดียว และสานักงาน
2 ชัน้

หมายเหตุ: /1 อายุอาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
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ขนาดทีด่ ิน
(ไร่-งาน-วา)

อายุอาคาร
ประมาณ (ปี ) /1

บริษัท
เจ้าของ
ทรัพย์สิน

175592

4-3-55.20

7.36

WHA ESIE

229436

3-0-55.52

0.60

WHA ESIE

52626 , 234134

6-0-31.60

0.50

WHA ID

26793

4-2-33.90

8.29

WHA ESIE

2-3-13.75

7.42

WHA IB

3-0-8.25

7.42

WHA IB

2-1-27.75

7.34

WHA IB

27145, 55384
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3/1
ประเภททรัพย์สิน
ลักษณะการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ HREIT
(ภาพรวม)

ลักษณะการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ HREIT
จาแนกตาม
โครงการ / นิคม
อุตสาหกรรม

อายุอาคารเฉลี่ย/2

ทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า
Detached Building
Attached Building
สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี
เนือ้ ที่รวมประมาณ
เนือ้ ที่รวมประมาณ
เนือ้ ที่รวมประมาณ
ที่ดิน
ที่ดิน
ที่ดิน
35-3-7.72 ไร่
7-2-89.25 ไร่
5-1-83.27 ไร่
7 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร
7 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร
สิ่งปลูก
2 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง
ประมาณ 26,680 ตร.ม.
ประมาณ 13,206 ตร.ม.
สร้าง
ประมาณ 8,901 ตร.ม.
โครงการ
โครงการ
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ที่รวม โครงการนิคม จานวน 5 ยูนิต พืน้ ที่รวม
จานวน 1 ยูนิตพืน้ ที่รวม
นิคม
ดับบลิว
/3
ประมาณ 3,360 ตร.ม.
ประมาณ 3,504 ตร.ม.
ประมาณ 5,124 ตร.ม./3
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เอชเอ โลจิ
ดับบลิวเอช
ดับบลิวเอช
สติกส์
/4
เอ ชลบุรี 1
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
ยังไม่มีผเู้ ช่า
ยังไม่มีผเู้ ช่า
เอ ชลบุรี 1
พาร์ค 2
โครงการ
โครงการเขต
โครงการ
จานวน 6 ยูนิต พืน้ ที่รวม
จานวน 2 ยูนิตพืน้ ที่รวม
จานวน 1 ยูนิตพืน้ ที่รวม
นิคม
ประกอบการ
ดับบลิว
ประมาณ
23,320
ตร.ม.
ประมาณ
9,702
ตร.ม
ประมาณ 3,777 ตร.ม.
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เอชเอ โลจิ
ดับบลิวเอช
ดับบลิวเอช
สติกส์
เอ อีสเทิรน์ ซี
มีผเู้ ช่า 5 ยูนิต
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
เอ สระบุรี
พาร์ค 4
บอร์ด 1
ประมาณ 7.4 ปี
ประมาณ 6.9 ปี
ประมาณ 4.0 ปี

หมายเหตุ: /1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
/2
อายุอาคารเฉลี่ยโดยพืน้ ที่อาคาร ณ วันที่กองทรัสต์ HREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนไม่เกินวันที่ 1 มกราคม 2564
/3
อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะดาเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน คาดว่ากองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนไม่เกินวันที่
1 มกราคม 2564
/4
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รบั หนังสือแสดงความจานงจากผูส้ นใจจะเช่าอาคารดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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1.6.2. ลั ก ษณะของอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ก องทรั ส ต์ HREIT จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3
อาคารโรงงานประเภท Detached Building
อาคารโรงงานประเภท Detached Building จะมี ลั ก ษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ชั้นเดียว มีชั้นลอยเพื่อใช้เป็ นสานักงาน ซึ่งก่อสร้างในบริเวณพืน้ ที่ท่ีมีรวั้ กั้นเป็ นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม
พืน้ ที่จอดรถ และพืน้ ที่สาหรับขนถ่ายสิ นค้า ทั้งนี ้ อาคารโรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมจะเป็ น
อาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึน้ ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ ช่าได้

ที่มา: บริษัทฯ

ที่มา: บริษัทฯ
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อาคารโรงงาน Attached Building
อ า ค า ร โ รง ง า นป ร ะ เ ภ ท Attached Building เ ป็ น ก ลุ่ ม อ า ค า รโ ร ง ง า น แ บ บ แ ถ ว ซึ่ ง เ ป็ น
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชั้ น เดี ย วพร้อ มชั้น ลอยที่ ใ ช้ก าแพงร่ ว มกั บ ผู้เ ช่ า รายอื่ น เพื่ อ ใช้เ ป็ น ส านัก งาน
มีประตูชตั เตอร์สงู เพื่อให้เหมาะกับการเข้า-ออกของรถบรรทุก

ที่มา: บริษัทฯ

ที่มา: บริษัทฯ
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อาคารคลังสินค้า
สาหรับ อาคารคลัง สิ น ค้า เป็ น อาคารคลัง สิ น ค้า สาเร็จ รู ป พร้อ มให้เ ช่ า (Ready-Built Warehouse)
ตัง้ อยู่ในทาเลที่เป็ นยุทธศาสตร์ท่สี าคัญเหมาะแก่การเป็ นศูนย์กระจายสินค้าที่ดี

ที่มา: บริษัทฯ

1.6.3. การรั บ ประกั น การมี ผู้ เ ช่ า
การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินครัง้ ที่ 3 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า หรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั
จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเจ้าของทรัพย์สินจะชดเชยรายได้
สาหรับทรัพย์สินประเภท Attached Building จานวน 164 บาทต่อตารางเมตร ทรัพย์สินประเภท Detached Building
เป็ นจานวน 189 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าจานวน 150 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี ้ การชาระค่า
เช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
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1.6.4. ทาเลที่ตั้ ง
โรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมในคราวนีม้ ีทงั้ สิน้ 5 โครงการ ได้แก่ 1) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1) 2) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1) 3) โครงการดับบลิวเอช
เอโลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP2) 4) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP4) และ 5) เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการ
เจ้าของทรัพย์สนิ
สถานทีต่ ั้ง
ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
110
146
สนามบินสุวรรณภูมิ
83
118
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
25
37
ท่าเรือนา้ ลึกมาบตาพุด
55
52
พัทยา
22
37
ศรีราชา
22
40
6 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1)

ที่มา: บริษัทฯ
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โครงการ
เจ้าของทรัพย์สนิ
สถานทีต่ ั้ง
ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
112
145
สนามบินสุวรรณภูมิ
83
117
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
27
37
ท่าเรือนา้ ลึกมาบตาพุด
50
54
พัทยา
36
52
ศรีราชา
32
43
6 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1)

ที่มา: บริษัทฯ
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โครงการ
เจ้าของทรัพย์สนิ
สถานทีต่ ั้ง
ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP2)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
145
145
สนามบินสุวรรณภูมิ
117
117
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
29
29
พัทยา
47
47
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
9
9
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
7
7
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
0
0
1 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP2)

ที่มา: บริษัทฯ
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โครงการ
เจ้าของทรัพย์สนิ
สถานทีต่ ั้ง
ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP4)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
150
150
สนามบินสุวรรณภูมิ
122
122
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
45
45
พัทยา
45
45
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
13.6
13.6
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
8
8
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
0
0
1 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP4)

ที่มา: บริษัทฯ
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โครงการ
เจ้าของทรัพย์สนิ
สถานทีต่ ั้ง
ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ บิงดิง้ จากัด (WHA IB)
ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
อยุธยา
29
48
กรุงเทพฯ
70
76
สนามบินสุวรรณภูมิ
80
97
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
150
183
2 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)

ที่มา: บริษัทฯ
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1.6.5. อายุ ค งเหลื อ ของสั ญ ญาเช่ า
สาหรับสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญามาตรฐานที่มีอายุ 3 ปี ส่วนใหญ่มีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการแบบคงที่
ตลอดอายุสญ
ั ญา และสาหรับสัญญาระยะยาวที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จะมีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการทัง้ แบบ
คงที่ หรือ มีการปรับขึน้ ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นลาดับขัน้ ตามอายุสญ
ั ญา
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 มีรายละเอียดการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ดังต่อไปนี ้
ปี ทีค่ รบกาหนด
สัญญาเช่า /1
ภายในปี
ภายในปี
ภายในปี
ภายในปี
ภายในปี
รวม

2564
2565
2566
2567
2568

คิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้รวม (%)
โรงงาน
โรงงาน
คลังสินค้า
Detached Building Attached Building
84.13
26.92
6.06
100.00
9.81
15.61
57.47
100.00
100.00
100.00

% ต่อรายได้
รวมทัง้ หมด
24.99
27.87
2.91
9.45
34.78
100.00

ที่มา: สัญญาเช่าที่มีกบั ผูเ้ ช่าทรัพย์สินรายย่อย และหนังสือแสดงเจตจานงในการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 คานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: /1 วันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าได้คานึงถึงสัญญาที่มีการแสดงความจานงในการต่อสัญญาแล้ว (Renewal
Commitment)

1.6.6. ข้ อ มู ล ผู้ เ ช่ า โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า
ลาดับ

ทีต่ ั้ง

เลขทีอ่ าคาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

WHA CIE1
WHA CIE1
WHA CIE1
WHA CIE1
WHA CIE1
WHA ESIE1
WHA ESIE1
WHA ESIE1
WHA ESIE1
WHA ESIE1
WHA LP2
WHA CIE1
WHA ESIE1

A08E
B6B
B6C
B6D
B6E
D.45
D.47
FZ27B
FZ28
H.04
B.10
Z.62+Z.62B
D.46

พืน้ ทีเ่ ช่า
ประมาณ
(ตร.ม.)
1,152
516
516
660
660
3,372
2,988
3,820
5,640
4,240
5,124
3,360
3,260

สัญชาติผู้เช่า

ธุรกิจผู้เช่า

ไทย
ญี่ป่ นุ
สวิตเซอร์แลนด์
จีน
เยอรมนี
แคนนาดา
จีน
จีน
อังกฤษ
จีน

อุปโภคบริโภค
บริการอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภค
อุปกรณ์ทนั ตกรรม
ผูผ้ ลิตรถยก
บริการอุตสาหกรรม
เหล็ก
ยานยนต์
อุปโภคบริโภค
ยานยนต์

จีน

ยานยนต์

30

ปี ทีค่ รบกาหนด
อายุสัญญาเช่า /1

ทุนจดทะเบียนของผู้
เช่า (ล้านบาท)

วันทีจ่ ด
ทะเบียน

2564
2566
2564
2565
2566
2565
2565
2568
2568
2568
ยังไม่มีผเู้ ช่า
2567
ยังไม่มีผเู้ ช่า

180.00
4.00
150.00
10.00
350.06
2.00
35.00
10.00
94.00
98.49

16 ม.ค. 2544
1 เม.ย. 2563
22 พ.ย. 2534
29 เม.ย. 2559
4 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2561
6 ส.ค. 2562
12 พ.ย. 2561
16 พ.ค. 2551
8 ก.ค. 2562

11.00

21 มิ.ย. 2562
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พืน้ ทีเ่ ช่า
ปี ทีค่ รบกาหนด ทุนจดทะเบียนของผู้
วันทีจ่ ด
ลาดับ
ทีต่ ั้ง
เลขทีอ่ าคาร
ประมาณ
สัญชาติผู้เช่า
ธุรกิจผู้เช่า
/1
อายุสัญญาเช่า
เช่า (ล้านบาท)
ทะเบียน
(ตร.ม.)
14
WHA SIL
142/2
4,662
ญี่ป่ นุ
โลจิสติกส์
2564
50.00
6 ธ.ค. 2539
15
WHA SIL
142/4
5,040
ญี่ป่ นุ
โลจิสติกส์
2564
50.00
6 ธ.ค. 2539
16
WHA LP4
D3
3,777
ญี่ป่ นุ
อื่นๆ
2565
118.81
24 ม.ค. 2540
ที่มา: สัญญาเช่าที่มีกบั ผูเ้ ช่ารายย่อย และหนังสือแสดงเจตจานงในการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ BOL
หมายเหตุ: /1 วันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าได้คานึงถึงสัญญาที่มีการแสดงความจานงในการต่อสัญญาแล้ว (Renewal Commitment)

1.6.7. สั ด ส่ ว นผู้ เ ช่ า จาแนกตามสั ญ ชาติ
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้ค่าเช่ารวม /1
ทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

เยอรมนี
12%

อเมริกา
8%

ออสเตรเลีย ประเทศไทย
ญี่ปนุ่ -อังกฤษ
7%
3%
3%
อังกฤษ
3%
ฝรั่งเศส
2%

ประเทศไทย
3%

อังกฤษ
14%

ญี่ปนุ่
32%

เยอรมนี
2%
อื่นๆ
10%

อื่นๆ
10%

ญี่ปนุ่
23%
จีน
29%

จีน
39%

รวมทรัพย์สินภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
เยอรมนี
10%

อเมริกา
7% ออสเตรเลีย
6%

อังกฤษ
4%
ประเทศไทย
3%

ญี่ปนุ่ -อังกฤษ
3%
ฝรั่งเศส
2%
เม็กซิโก
2%

ญี่ปนุ่
24%

อื่นๆ /2
7%

ไต้หวัน
2%

จีน
30%

หมายเหตุ:

/1

ข้อมูลทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่าของทรัพย์สินปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ประมาณการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
โดยอ้างอิงตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย และหนังสือแสดงเจตจานงการเช่าที่ยงั ไม่หมดอายุ ณ 30 เมษายน 2563
/2
อื่น ๆ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย แคนนาดา เดนมาร์ค เกาหลี สิงค์โปร์ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และสเปน

31

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.6.8. สั ด ส่ ว นผู้ เ ช่ า จาแนกตามประเภทธุ รกิ จ
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้ค่าเช่ารวม /1
ทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
โลจิสติกส์
16%

อิเล็กทรอนิกส์
12%

อุปโภคบริโภค
19%
บรรจุภณ
ั ฑ์
7% เคมีภณ
ั ฑ์

อุปโภคบริโภค
28%

ยานยนต์
31%

บริการ
อุตสาหกรรม
10%

อื่นๆ
1%

อื่นๆ
13%

และปิ โตรเคมี
2%
เหล็ก
3%

ยานยนต์
30%
เหล็ก
7%
โลจิสติกส์
21%

รวมทรัพย์สินภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
โลจิสติกส์
16%

อิเล็กทรอนิกส์
11%

บรรจุภณ
ั ฑ์
6%
เหล็ก
3%
บริการอุตสาหกรรม
2%

อุปโภคบริโภค
27%
อื่นๆ /2
2%

เคมีภณ
ั ฑ์และปิ โตรเคมี
2%

ยานยนต์
31%

หมายเหตุ:

/1

ข้อมูลทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่าของทรัพย์สินปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ประมาณการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
โดยอ้างอิงตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย และหนังสือแสดงเจตจานงการเช่าที่ยงั ไม่หมดอายุ ณ 30 เมษายน 2563
/2
อื่น ๆ ประกอบด้วย วัสดุอปุ กรณ์ในโรงงาน ธุรกิจจักรยาน อุปกรณ์ทนั ตกรรม และอุปกรณ์การบิน

32

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.6.9. ผลการดาเนิ น งานในอดี ต
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประกอบด้วยโรงงานจานวน 14 ยูนิต และคลังสินค้า 2 ยูนิต โดยมีขอ้ มูล
ในอดีตเกี่ยวกับอัตราการเช่าพืน้ ที่ อัตรารายได้ และพืน้ ที่เช่า ดังต่อไปนี ้
รายการ

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

31 มี.ค. 63

29.8
159.4
36,526

80.4
176.1
36,526

87.9
178
36,526

3,777

100
150
3,777

100
150
3,777

12.48
8.32
20.80
2.44

28.74
19.16
47.90
4.71

11.30
7.54
18.84
0.00

โรงงาน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ) /1
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ที่เช่า (ตร.ม.) /2
คลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ) /1
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ที่เช่า (ตร.ม.) /2
โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ บริการ
รายได้รวม
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร /3

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: /1 อัตราการเช่าพืน้ ที่ คานวณจากการเช่าของผูเ้ ช่า ณ สิน้ งวดเท่านัน้
/2
พืน้ ที่เช่าไม่รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
/3
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารประกอบด้วย ค่าบารุงรักษาเชิงป้องกัน ค่าซ่อมแซมอาคารทั่วไป ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง และค่ารักษาความสะอาด

1.7.

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ในครัง้ นี ้ มีร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายแสดง
ตาม “เอกสารแนบ 5: สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ” อย่างไรก็ตาม สรุปสาระสาคัญของ
ร่างสัญญาดังต่อไปนีเ้ ป็ นเพียงการสรุ ปเงื่อนไขและข้อสัญญาของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องในเบือ้ งต้น ซึ่งอาจมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องจะได้เจรจาและหารือกันต่อไป
1.8.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยมีมูลค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้อง
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ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่จี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
การนับ คะแนนเสี ย งของผู้ท่ี มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดดัง กล่ า ว บริษั ท ฯ จะไม่ นับ รวมคะแนนเสี ย งของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
1.9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. กองทรัสต์ HREIT จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุน หรือการกูย้ ืม ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทัง้ สองส่วนประกอบกัน
ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT บริษัทฯ จึงเห็นว่าการ
ลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ค รัง้ นีเ้ ป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการลงทุน
ดั ง กล่ า วเป็ นการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการสร้า งรายได้ ซึ่ ง จะเพิ่ ม ผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ
กองทรัสต์ HREIT โดยมีโอกาสจะทาให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมั่นคง
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความ
หลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ต่ อ ไป โดยบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 3 ซึ่ ง ก าหนดไว้ ร วมไม่
เกิน 1,356,600,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติมครัง้ ที่ 3) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมี
สิ ท ธิ ต่ อ สั ญ ญาเช่ า อี ก 30 ปี ซึ่ ง มี ค่ า เช่ า ส าหรั บ ระยะเวลา การเช่ า ที่ ต่ อ อายุ อี กจ านว นรว ม ไม่
เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
2. นอกจากนี ้ ส าหรั บ รายการที่ ก องทรั ส ต์ HREIT จะขอให้ บ ริ ษั ท เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ช าระค่ า เช่ า ให้ แ ก่
กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไข
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เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ WHA ID ต่อไป
นัน้ เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
3. ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นนั้ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHA ID จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ HREIT บริษัทฯ ได้ทาการเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHA ID จะเรียกเก็บกับกองทรัสต์ HREIT กับอัตราค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี ข อบเขตการให้ บ ริ ก ารของผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ใกล้ เ คี ย งกั น กั บ
กองทรั ส ต์ HREIT และค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส าหรั บ การบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั
บริ ษั ทฯ เ ห็ น ว่ า อั ต รา ค่ า ตอ บแ ทนดั ง ก ล่ า วมี คว าม เป็ นธ รรม แ ละ สม เ หตุ ส ม ผล แ ละ
เนื่องจาก WHA ID เป็ นเจ้าของและผูบ้ ริหารงานในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มมาตัง้ แต่เริ่มต้น
และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความชานาญในการบริหารงานอาคาร
โรงงานและคลังสินค้า อีกทัง้ ยังมีความชานาญในการบริหารจัดการและมีทีมงานด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์
และมีประสิทธิภาพ โดย WHA ID นั้นถือว่าเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
พร้อมทัง้ มีความคุน้ เคยกับทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเป็ นอย่างดี ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินหลักเพื่อ
สร้างผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อไป
1.10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ไม่มี

35

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

2.

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ

2.1.

ข้อดีของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1)

เป็ นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ HREIT ภายในระยะเวลาอันสั้น

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นีจ้ ะทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้
จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านีภ้ ายในระยะเวลาอันสัน้ และช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของกระแสเงินสดให้กบั
กองทรัสต์ HREIT เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เหล่านีอ้ ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวม 14 ยูนิต อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อีก 2 ยูนิต (คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน) โดยมีสญ
ั ญาหรือหนังสือแสดงเจตจานงในการเช่า
(Letter of Intent) กับผูเ้ ช่ารายย่อยแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จานวน 14 ยูนิต อีก 2 ยูนิตอยู่ระหว่างการ
จัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากเจ้าของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นอกจากนี ้ ทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ อยู่ในทาเลที่มีความได้เปรียบในด้านทาเลที่ตงั้ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของ
การขนส่งไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อยู่ไม่ไกลจากสนามบินพาณิชย์ และ
ท่าเรือ ทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของผูเ้ ช่า โดยทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ตัง้ อยู่ในเขต Free Zone 4 ยูนิต จึง
น่าจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กบั กองทรัสต์ HREIT
2)

เป็ นการเพิ่มอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าทีด่ ิน และอาคาร

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้ เป็ นการเช่าทรัพย์สินระยะยาว 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี จะทาให้อายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึน้ จากอายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินใน
ปั จจุบันเล็กน้อยจาก 56.25 ปี เป็ น 56.68 ปี (คานวณ ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน วันที่ 1 มกราคม
2564 กรณีท่ีมีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ) ส่งผลทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินได้นานขึน้
3)

ทรัพย์สินทีไ่ ด้มามีสภาพดี มีค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาทรัพย์สินต่า

อาคารโรงงานและคลังสินค้าสาเร็จรู ป ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในคราวนีม้ ีสภาพ
ใหม่ โดยมีอายุเฉลี่ยเพียง 6.72 ปี (คานวณถึง ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน วันที่ 1 มกราคม 2564) ซึ่ง
จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินเหล่านีย้ งั อยู่ในระดับต่า
4)

ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 จะทาให้ค่าใช้จ่ายคงที่ของกองทรัสต์ HREIT เช่น ค่ารักษาความ
ปลอดภัย ค่าทาความสะอาด และ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็ นต้น ลดลงจาก 71.65 บาทเหลือ 70.20 บาท/ตร.ม./
ปี (คานวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายคงที่ของกองทรัสต์ HREIT ในปี 2564) เนื่องจากทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ตัง้ อยู่ในโครงการที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของกองทรัสต์ HREIT อยู่แล้ว จึงทาให้เกิดการ
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ประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้กองทรัสต์ HREIT จะมีรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อตาราง
เมตรเพิ่มขึน้
5)

ได้รับประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor,
“EEC”)

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นีส้ ่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ท่ีได้รบั การสนับสนุน
จากโครงการ EEC ตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทนั สมัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 2) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนใน
การประกอบกิจการ 3) จัดทาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิ ภาพ 4) กาหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพืน้ ที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และ 5) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติท่เี หมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย
นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะได้รบั สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ 1) นิติ
บุคคลและเป็ นคนต่างด้าวมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องชุดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 2) สิทธิใน
การนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยูใ่ นราชอาณาจักร 3) สิทธิในการที่จะได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร และ 4)
สิทธิในการทาธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สามารถทาสัญญาได้ 50 ปี และต่อ
สัญญาได้อีก 49 ปี ส่งผลให้มีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าในพืน้ ที่ EEC อย่างต่อเนื่อง
6)

สามารถลดและกระจายความเสี่ยงของรายได้

การเข้า ลงทุน ในทรัพ ย์สินเพิ่ มเติ มของกองทรัสต์ในครั้งนี ้จะสามารถลดความเสี่ ยงของรายได้ลง
เนื่องจากผูเ้ ช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 3 ประกอบธุรกิจที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
สิ น ค้า อุป โภคบริโภค ชิ น้ ส่ ว นยานยนต์ งานบริก ารด้านอุตสาหกรรม โลจิ สติ ก ส์ เป็ น ต้น ท าให้สามารถลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้
นอกจากนี ้ สัญญาเช่ากับผูร้ ายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นีม้ ีระยะเวลาการเช่าคงเหลือ
เฉลี่ย (WALE: Weighted Average Lease Expiry) อยู่ท่ี 2.52 ปี โดย WALE ของทรัพย์สินเดิมประมาณ 1.56 ปี
เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ทาให้ WALE เพิ่มขึน้ เป็ น 1.69 ปี (เริ่มคานวณระยะเวลาการเช่า
คงเหลือ ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน วันที่ 1 มกราคม 2564)
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2.2.

ข้อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
1)

เงื่ อ นไขในร่ า งสั ญ ญาตกลงกระท าการและร่ า งสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคารเป็ นผลดี ต่ อ
กองทรัสต์ HREIT

ตามร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษทั เจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย นัน้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินตกลง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญ อาทิเช่น หลังคา เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภยั การทาสีอาคารที่เช่า ระบบสาธารณูปโภค
เป็ นต้น ทาให้กองทรัสต์ HREIT ไม่ตอ้ งรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 5 ปี
2)

บริษัทเจ้าของทรัพย์สินตกลงรับประกันการมีผู้เช่า

การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินครัง้ ที่ 3 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่า
สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผูเ้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดย
เจ้าของทรัพย์สินจะชดเชยรายได้สาหรับทรัพย์สินประเภท Attached Building จานวน 164 บาทต่อตารางเมตร
ทรัพย์สินประเภท Detached Building เป็ นจานวน 189 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า
จานวน 150 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้
หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT
จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ หากมีการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินตกลงจะชดเชยรายได้
ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ระบุดา้ นบนตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ HREIT ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า จนถึงวันที่
ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือวันที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่านัน้ แล้วแต่วนั ใด
จะเกิดก่อน
3)

การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในครั้ ง นี้ เ ป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก WHAID ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์แ ละเป็ น หนึ่ งในผู้น าด้านการพัฒ นาบริห ารนิ คมอุตสาหกรรมและการบริหารจัด การโรงงาน
อุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้า
4)

การเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนีจ้ ะใช้เวลา และทรัพยากรในการสอบทาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเจรจาข้อตกลงในการเข้าทารายการ และการประสานงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็ นไปอย่าง
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเจรจา และสอบทานข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกองทรัสต์
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HREIT และ WHAID มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกันอยู่แล้ว หากกองทรัสต์ HREIT เลือกที่จะทารายการ
กั บ บุ ค คลภายนอก อาจส่ ง ผลให้ ก ารเข้ า ท ารายการในครั้ ง นี ้ ต ้อ งล่ า ช้ า จากการเจรจากั บ บุ ค คลอื่ น
อีกทัง้ อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการเจรจามากขึน้
2.3.

ข้อด้อยของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1)

ภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จากการกู้ยืม

ภายหลัง จากการลงทุนเพิ่ มเติ มในทรัพย์สิน ครั้งที่ 3 กองทรัสต์ HREIT จะมี ภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึ น้
ประมาณ 13.11 ล้านบาท จาก 87.69 ล้านบาทต่อปี เป็ น 100.80 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงประมาณการสาหรับปี
2564) เนื่องจากการเข้าทารายการครัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ ืมเงินจานวน
ไม่เกิน 650 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
(ตามประมาณการในปี 2564) คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณ 7.42 เท่าของดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว โดยจากการ
สัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์ HREIT คาดว่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 จะสามารถสร้างกระแสเงินสด
อิสระเพียงพอต่อการชาระดอกเบีย้ ส่วนที่เพิ่มขึน้ ได้
2.4.

ข้อด้อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
1)

เกิดข้อสงสัยจากการทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์

การเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ของกองทรัสต์ HREIT โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขต่ าง ๆ ในการเข้า ท ารายการ
ดังนั้นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็ นบุคคลที่มีส่วนได้ เสียในกองทรัสต์ HREIT อาจทาให้มีข้อ
สงสัย เช่น ทาให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั ของผูม้ ีส่วนได้เสียของกองทรัสต์ HREIT โดยเฉพาะ
ผูถ้ ือหน่วยของกองทรัสต์ HREIT
อย่างไรก็ตาม การเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างดีแล้วก่อนที่จะมีมติ
ให้ เ ข้ า ท ารายการ นอกจากนี ้ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี WHAID เรี ย กเก็ บ จาก
กองทรัส ต์ HREIT เป็ น อั ต ราที่ เ ที ย บเคี ย งได้กั บ ทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์อื่ น ที่ มี ข อบเขต
การให้บริการของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ใี กล้เคียงกับกองทรัสต์ HREIT
2.5.

ความเสี่ยงของการทารายการ
1)

ความเสี่ยงจากผลดาเนินงานของทรัพย์สินทีเ่ ข้าลงทุนเพิ่มเติมไม่เป็ นไปตามคาด

ในกรณีท่กี องทรัสต์ HREIT ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเกิด
มาจาก ความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาและไม่อาจหาหรือมีความล่าช้าในการ
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หาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน และผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาก่อนกาหนด อาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่า อัตราการเช่ า
พืน้ ที่ และรายได้ค่าเช่าและบริการ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์
HREIT ได้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และ
ความสามารถในการชาระหนีส้ ่วนที่กยู้ ืมมาจานวนไม่เกิน 650 ล้านบาท เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี ในช่วง 3 ปี แรกหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ HREIT ได้ทาสัญญาตกลงกระทาการ
เรื่องการชดเชยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี ้
นอกจากนัน้ ทางกองทรัสต์ HREIT มีนโยบายที่จะเรียกเก็บเงินมัดจาและคลังสินค้า ซึ่งในกรณีท่ีผเู้ ช่า
ไม่ได้ผิดสัญญา กองทรัสต์ HREIT จะคืนเงินมัดจาเต็มจานวนจากผูเ้ ช่าเป็ นจานวน 3 เดือนของค่าเช่าโดยปกติ
ก่อนที่ผเู้ ช่าจะสามารถย้ายเข้ามาในโรงงานให้แก่ผเู้ ช่าหลังจากหมดสัญญาการเช่า นอกจากนี ้ ตามเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าส่วนใหญ่ กองทรัสต์ HREIT ยังมีการกาหนดค่าปรับในกรณีท่ผี เู้ ช่าบอกเลิกก่อนกาหนด เช่น การปรับ
เป็ นจานวนเงินเท่ากับค่าเช่าทั้งหมดในอนาคตจนสิน้ สัญญา เป็ นต้น จึงเป็ นการลดความเสี่ยงในการยกเลิก
สัญญาก่อนกาหนดได้
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 มีโรงงานและคลังสินค้าทัง้ หมด 16 ยูนติ โดยมี
สัญญาเช่า และ/หรือ หนังสือแสดงเจตจานงการเช่า (Letter of Intent) รวม 13 รายสาหรับทรัพย์สินทัง้ หมด
14 ยูนิต รายละเอียดผูเ้ ช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 มีดงั นี ้
ยูนิต

ประเภท

ที่ตั้ง

สัญชาติ

A08E

Attached

WHA CIE1

Thailand

B6B

Attached

WHA CIE1

Japan

B6C

Attached

WHA CIE1

Switzerland

B6D

Attached

WHA CIE1

China

B6E

Attached

WHA CIE1

Germany

D.45

Detached

WHA ESIE1

Canada

D.47

Detached

WHA ESIE1

China

FZ.27B

Detached

WHA ESIE1

China

FZ.28

Detached

WHA ESIE1

UK

อุตสาหกรรม

รายละเอียดการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการถนอมอาหารด้วยการแช่แข็ง ออกแบบและ
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการอาหารแช่เข็งให้กับผูผ้ ลิตอาหาร ทัง้ อาหาร
อุปโภคบริโภค
คาวหวาน ผักและผลไม้แช่แข็ง รวมถึงผลไม้กระป๋ องสาเร็จรู ป ซึ่ง
กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
ธุรกิจให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์จาพวกเครื่องมือ เครื่องจักร ชิน้ ส่วน
บริการ
ยานยนต์ และเครื่องจักรทางการเกษตร เป็ นต้น โดยมีบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป็ นผูผ้ ลิตเครื่องจักรทางการเกษตรขนาดใหญ่
ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมถึงเครื่องทากาแฟโดยกลุ่ม
อุปโภคบริโภค
ลูกค้าได้แก่ ร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ
อุปกรณ์ทนั ตกรรม ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ดา้ นการแพทย์และทันตกรรม
ผลิตรถยก (Forklift) และให้บริการอานวยความสะดวกในการขนย้าย
รถยก
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
บริการ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการเคลือบผิวและพ่นสียานพาหนะทุก
อุตสาหกรรม
ประเภทมาอย่างยาวนาน
ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย และส่งออก ชิน้ ส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
เหล็ก
ครัวเรือน และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ในห้องนา้ ทุกชนิด
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ยานพาหนะพลั ง งานไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก
ยานยนต์
คุณภาพสูง เช่น จักรยานไฟฟ้า E-scooters และ จักรยานยนต์
ออกแบบและผลิตตลับลูกปื นเพื่อใช้เป็ นส่วนประกอบในเครื่องใช้และ
อุปโภคบริโภค อุปกรณ์ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์
สปา ตู้ ATM และรถยนต์ เป็ นต้น
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ยูนิต

ประเภท

ที่ตั้ง

สัญชาติ

อุตสาหกรรม

H.04

Detached

WHA ESIE1

China

ยานยนต์

B.10

คลังสินค้า

WHA LP2

Z.62+Z.62B

Detached

WHA CIE1

China

ยานยนต์

D.46

Detached

WHA ESIE1

142/2

Attached

WHA SIL

Japan

โลจิสติกส์

142/4

Attached

WHA SIL

Japan

โลจิสติกส์

ธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ให้บริการการส่งออกและน าเข้า
สิ น ค้า บริ ก ารคลัง สิ น ค้า พร้อ มแพ็ ค และจัด ส่ ง สิ น ค้า ตามที่ ลูกค้า
ต้องการ

D.3

คลังสินค้า

WHA LP4

Japan

ชิน้ ส่วน
อุตสาหกรรม

ธุรกิจการนาเข้าและส่งออกวัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม

2)

รายละเอียดการประกอบธุรกิจ
ให้บริการออกแบบและผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก สาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ด้วยการฉี ดขึน้ รู ป มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และดาเนิน
ธุรกิจมาอย่างยาวนาน
อยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า
ธุรกิจการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
ต่างๆ
อยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า

ความเสี่ยงจากการทีค่ ู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินครัง้ ที่ 3 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะต้องเข้าทาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคู่สัญญา ได้แก่ WHAID WHA ESIE และ WHA IB เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT จึงมี
ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาเหล่านีอ้ าจไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกองทรัสต์ HREIT ทาให้กองทรัสต์ HREIT อาจต้องนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้อง
ต่อศาล ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวกองทรัสต์ HREIT ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดาเนินการ
และค่าเสียหายที่กองทรัสต์ HREIT จะได้รบั จากความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีขึน้ อยู่กบั คาพิพากษา
ของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคาพิพากษาให้กองทรัสต์ HREIT ชนะคดี กองทรัสต์ HREIT อาจประสบความ
ยุ่งยากในการบังคับคู่กรณีให้ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาของศาล
3)

ความเสี่ยงในการแข่งขันทีส่ ูงขึน้ อาจส่งผลให้ผู้เช่าพืน้ ทีม่ ีจานวนลดลง

กองทรัสต์ HREIT มีรายได้หลักจากการให้เช่าพืน้ ที่และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ผปู้ ระกอบการต่าง ๆ ซึ่ง
เป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่โรงงานและคลังสินค้า หากในอนาคตการประกอบธุรกิจการให้เช่าดังกล่าวมีการแข่งขันที่สูงขึน้
โดยผูป้ ระกอบการรายอื่นก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าขึน้ ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับ ที่ตงั้ ของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ HREIT อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เป็ นผู้เช่าในปั จจุบันหรืออาจเป็ นผู้เช่าในอนาคตของ
กองทรัส ต์ HREIT เปลี่ ย นไปเช่ า โรงงานและคลัง สิ น ค้า ที่ ใ หม่ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ผล
ประกอบการธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปี แรกหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้เช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่
กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินประเภท Attached Building จานวน 164 บาทต่อตารางเมตร ทรัพย์สิน
ประเภท Detached Building เป็ นจานวน 189 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าสาเร็จรูปเป็ น
จานวน 150 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าจะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้
หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการ
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นอกจากนี ้ สถานที่ตงั้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 อยู่ในทาเลที่เหมาะสม
และเป็ นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง และมีเส้นทางการขนส่งไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก จึง คาดว่าจะทาให้
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT มีความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ และสามารถดึงดูดให้
ผูป้ ระกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ได้
4)

ความเสี่ยงทรัพย์สินเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอาจได้รบั ความเสียหายจากภัยธรรมชาติถือเป็ นความเสี่ยงภายนอกที่อยู่
เหนือความควบคุมของกองทรัสต์ HREIT ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินที่กองทรัสต์
HREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการชดเชยความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าทรัพย์สิน กองทรัสต์
HREIT จะดาเนินการให้มีการทาประกันภัยโดยให้มีระยะเวลาคุม้ ครองทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการเช่า เช่น
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอดีตที่ผ่านมาที่ตงั้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 ไม่เคยประสบกับภัยธรรมชาติรา้ ยแรงแต่อย่างใด
5)

ความเสี่ยงจากภาวะโรค COVID-19

กองทรัสต์ HREIT อาจได้รบั ความเสี่ยงจากภาวะโรค COVID-19 เนื่องจากกองทรัสต์ HREIT มีรายได้
หลักมาจากการให้เช่าพืน้ ที่โรงงานและคลังสินค้า เมื่อเกิดภาวะระบาดของโรค COVID-19 รุนแรงขึน้ อาจส่งผล
กระทบให้ธุรกิจบางประเภทต้องหยุดดาเนินกิจการชั่วคราวเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ โรค ส่งผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการที่มาเช่าพืน้ ที่ และอาจ
ส่งผลถึงความสามารถในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่า กับผูเ้ ช่ารายย่อย รวมถึงผูเ้ ช่ารายย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผูป้ ระกอบการที่มาจากต่างประเทศอาจชะลอการลงทุนลงในช่วงที่มีการระบาดของโรค การหาผูเ้ ช่ารายใหม่จึง
อาจทาได้ยากขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
จากการสัม ภาษณ์ผู้จัด การกองทรัสต์ HREIT สาหรับ สถานการณ์ COVID-19 อาจส่ ง ผลกระทบ
เพียงชั่วคราว เช่น การชาระค่าเช่าล่าช้าชั่วคราวของผูเ้ ช่ารายเล็ก ซึ่งมีสดั ส่วนน้อย และปั จจุบนั ไม่ได้มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ เนื่องจากกองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินและกลุ่ม
ผูเ้ ช่าที่หลากหลายทัง้ ในด้านกลุ่มอุตสาหกรรม สัญชาติ และที่ตงั้ ของทรัพย์สิน
ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ณ ปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏว่ามีผเู้ ช่ารายใด
ขอเลื่อนการชาระค่าเช่า หรือขอยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ HREIT ได้มีนโยบายในการเฝ้า
ระวังติดตามการดาเนินธุรกิจของผูเ้ ช่าอย่างใกล้ชิด อาจพิจารณาช่วยเหลือทางผูเ้ ช่าที่ได้รบั ผลกระทบตามความ
เหมาะสม โดยจะคานึงถึงผลกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประกอบด้วย
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ทัง้ นี ้ อาจมีความเป็ นไปได้ท่นี กั ลงทุนต่างประเทศจะมาลงทุนที่ประเทศไทยมากขึน้ เพื่อเป็ นการกระจาย
การลงทุนและลดความเสี่ยงด้านการผลิต ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพืน้ ที่ EEC มีความน่าสนใจสาหรับนัก
ลงทุนต่างชาติอยู่ไม่นอ้ ย ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าในอนาคตของกองทรัสต์ HREIT
6)

ความเสี่ยงทั่วไปทีเ่ กี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานหรือคลังสินค้ามีปัจจัยความเสี่ยงทั่วไป
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาวะโรคระบาด
ที่เกิดทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ สภาวะทางการเงินของผูเ้ ช่า การขาดความสามารถในการเก็บค่าเช่าได้ตรง
เวลา ฯลฯ จากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์พบว่า WHAID ได้ตระหนักถึงปั จจัยความเสี่ยงเหล่านีเ้ ป็ นอย่างดี
WHAID จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน อาทิ การเลือกทาเลที่ตงั้ ของทรัพย์สินในพืน้ ที่ท่มี ีศกั ยภาพสูง การลงทุนในทรัพย์สินที่
มีคณ
ุ ภาพสูง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมปั จจัยความเสี่ยงเหล่านีไ้ ด้โดยสมบูรณ์และไม่
สามารถรับรองได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตจะไม่กระทบกับผลการ
ดาเนินการและสภาวะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT อย่างมีนยั สาคัญ
3.

ความเหมาะสมของราคาและเงือ่ นไขของรายการ

3.1.

ความเหมาะสมของราคา

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สิน จากข้อมูลที่
ได้รบั จากกองทรัสต์ HREIT การสัมภาษณ์ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ข้อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้ อบ
บัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และข้อมูลจากสื่อสาธารณะทั่วไป โดยความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้รบั ดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน และตัง้ อยู่บนสมมติฐานของสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ณ ขณะที่จดั ทารายงานความเห็นเท่านัน้
หากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
จากข้อมูลที่ได้รบั ดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาหรับการเข้า
ทารายการในครัง้ นี ้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ 2 วิธี ดังนี ้
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Discounted Cash Flow Approach)
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3.1.1. วิ ธี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (Book Value Approach)
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จะทาการจาหน่าย
ให้แก่กองทรัสต์ HREIT (ตามงบการเงินของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ) อันได้แก่ อาคารโรงงานและคลังสินค้า จานวน
16 ยูนิต ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

ทีต่ ั้ง

เลขที่
ทรัพย์สิน

1

WHA CIE1

A08E

2

WHA CIE1

B6B

3

WHA CIE1

B6C

4

WHA CIE1

B6D

5

WHA CIE1

B6E

6

WHA ESIE1

D.45

7

WHA ESIE1

D.47

8

WHA ESIE1

FZ.27B

9

WHA ESIE1

FZ.28

10

WHA ESIE1

H.04

11

WHA SIL

142/2

12

WHA SIL

142/4

13

WHALP2

B.10

14

WHA CIE1

Z.62+Z.62B

15

WHA ESIE1

D.46

รายละเอียดอาคาร
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Attached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารคลังสินค้า ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้
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บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน
WHAIB
WHAIB
WHAIB
WHAIB
WHAIB
WHA ESIE
WHA ESIE
WHA ESIE
WHA ESIE
WHA ESIE
WHAIB
WHAIB
WHA ESIE
WHA ID
WHA ESIE

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 มี.ค. 2563 (ล้านบาท)
13.19
5.87
6.10
7.78
7.89
36.05
34.81
30.43
58.08
42.69
70.70
76.43
58.88
46.22
35.15
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ทีต่ ั้ง

ลาดับ
16

WHA LP4

เลขที่
ทรัพย์สิน

รายละเอียดอาคาร

D.3

อาคารคลังสินค้า ชัน้ เดียว และ
สานักงาน 2 ชัน้
รวม

บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 มี.ค. 2563 (ล้านบาท)

WHAIB

มูลค่ า ของทรัพ ย์สิน ที่ ก องทรัสต์ HREIT จะลงทุน เพิ่ ม เติม โดยการประเมิ น ด้ว ยวิธี มูลค่ าตามบัญ ชี เท่ ากับ
572,585,446.61 บาท
3.1.2. วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิน สดโดยที่ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระ (Discounted Cash Flow Approach)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ด้วยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็ นวิธีท่ีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
อิสระ (Free Cash Flow: FCF) ในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดอิสระ (Present Value : PV)
ด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average
Cost of Capital: WACC)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่ากองทรัสต์ HREIT จะได้รบั จากการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เป็ นระยะเวลา 60 ปี (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2624) เพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี สมมติฐานในการ
จัดทาประมาณการนีอ้ า้ งอิงจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับปั จจุบนั ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และนโยบาย
การดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวอยู่ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและข้อมูลที่
รับรูไ้ ด้ในปั จจุบนั ณ ขณะที่ทาการศึกษาเท่านัน้ หากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ
และมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนีอ้ าจแตกต่างจาก
ผลที่เกิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินของทรัพย์สินมีดังนี้
1. รายได้จากการดาเนินงาน
อัตราการเช่า
•

ทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ประมาณการอัตราการเช่าร้อยละ 100 จนครบอายุสญ
ั ญาเช่า

•

สาหรับทรัพย์สินที่แจ้งความจานงในการต่อสัญญา (Renewal Commitment) กาหนดสมมติฐานให้ผู้
เช่าต่อสัญญาเช่าตามจานวนปี ท่รี ะบุไว้ในสัญญา

•

สาหรับทรัพย์สินที่ระบุทางเลือกในการต่อสัญญา (Renewal Option) กาหนดสมมติฐานให้ผเู้ ช่าต่อ
สัญญาเช่าตามจานวนปี ท่รี ะบุไว้ในสัญญาทัง้ หมด 8 สัญญา ดังนี ้

-

A08E: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2564 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2564 -2567
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สถานที่ตั้ง

-

B6B: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2566 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2566 -2569

-

B6C: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2564 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2564 -2567

-

B6D: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2565 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2565 -2568

-

B6E: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2566 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2566 -2569

-

D.45: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2565 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 2 ปี 2566 -2567

-

D47: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2565 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 2 ปี 2565 - 2567

-

D.3: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2565 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2565 -2568

•

หลังจากครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบัน หรือครบกาหนดอายุการต่อสัญญาเช่ารอบที่ 2 กาหนด
อัตราการเช่าเป็ นรายพืน้ ที่และประเภททรัพย์สิน โดยปรับขึน้ ร้อยละ 1.12 ถึง 9.64 ต่อปี (การเพิ่มของ
อัตราเช่าอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีตปี 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563) จนขึน้ ไปถึงอัตราการเช่าที่รอ้ ยละ
90 (“Stabilized Occupancy Rate”) สาหรับพืน้ ที่ท่ีมีอตั ราการเช่าเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการเช่าที่รอ้ ยละ
90 จะทยอยปรับลดอัตราการเช่าร้อยละ 2.50 ต่อปี จนทาให้อตั ราการเช่าเท่ากับร้อยละ 90 ตามหลัก
ความระมัดระวัง ตามตารางดังนี ้
ประเภท
ทรัพย์สิน

WHA CIE1

Attached

WHA CIE1

Detached

WHA ESIE1

Detached

WHA SIL

Attached

WHA LP2
WHA LP4

Warehouse
Warehouse

ยูนิต
A08E
B6B
B6C
B6D
B6E
Z.62+Z.62B
D.45
D.47
FZ.27B
FZ.28
H.04
D.46
142/2
142/4
B.10
D.3

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

100%

100%

100%

98%

95%

93%

90%

90%

100%

100%

100%

98%

95%

93%

90%

90%

2572 - 2623

90%
87%

88%

89%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

95%

93%

90%

90%

90%

90%

90%

30%
100%

40%
100%

49%
100%

59%
100%

69%
98%

78%
95%

88%
93%

90%
90%
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อัตราเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ (Rental Growth)
•

ทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่า ประมาณการค่าเช่าตามสัญญาเช่าปั จจุบนั

•

สาหรับทรัพย์สินที่ระบุทางเลือกในการต่อสัญญา (Renewal Option) กาหนดสมมติฐานให้ผูเ้ ช่าต่อ
สัญญาเช่ารอบที่ 2 ตามจานวนปี ท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยปรับเพิ่มค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการต่อ
สัญญา

•

หลังจากครบกาหนดสัญญาเช่าปั จจุบนั หรือครบกาหนดสัญญาเช่ารอบที่ 2 กาหนดให้อตั ราการเติบโต
ของค่าเช่าเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราการปรับค่าเช่าตามสัญญาที่มีทางเลือกในการต่อ
สัญญา (Renewal Option) ของสัญญาเช่าทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

อัตราการต่อสัญญา
หลังจากครบกาหนดสัญญาเช่าปั จจุบัน หรือ ครบกาหนดสัญญาเช่ารอบที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการอัตราการต่อสัญญาโดยผูเ้ ช่ารายเดิมเท่ากับร้อยละ 61 และอัตราการทาสัญญากับผูเ้ ช่าราย
ใหม่เท่ากับร้อยละ 39 โดยจะใช้ระยะเวลา 3 เดือนในการหาผูเ้ ช่าใหม่ (Average Downtime) อ้างอิงจาก
อัตราการต่อสัญญาในอดีตปี 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563
2. รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินตกลงชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับยูนิตที่ไม่มีผเู้ ช่า หรืออัตราการเช่า
ต่ากว่าอัตราการชดเชยค่าเช่า เป็ นเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2564 – 2566 โดยมีอตั ราการชดเชยขัน้ ต่า ดังนี ้
•

โรงงานแบบ Attached Building: 164 บาท / ตร.ม.

•

โรงงานแบบ Detached Building: 189 บาท / ตร.ม.

•

คลังสินค้า: 150 บาท / ตร.ม.

3. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหาร
(REIT Manager Fee)
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (Trustee Fee)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(TSD Registration Fee)

สมมติฐาน
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) ต่อปี แต่ไม่นอ้ ยกว่า 12.50 ล้านบาท อ้างอิงจาก
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ HREIT กาหนดเพดานไว้ที่รอ้ ยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) ต่อปี แต่ไม่นอ้ ยกว่า 12.50 ล้านบาท อ้างอิงจาก
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกองทรัสต์ HREIT กาหนดเพดานไว้ที่รอ้ ยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
จานวนทุนชาระแล้วหรือมูลค่าเงินทุนจด อัตราค่าธรรมเนียมคานวณ
ทะเบียน (ล้านบาท)
ตามจานวนทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 1,000
0.043
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ค่าใช้จ่าย

สมมติฐาน
เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 5,000
0.038
เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000
0.032
เกิน 10,000
0.023
ที่มา: ประกาศ TSD เรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนสาหรับบริษทั

ค่าจ้างบริหาร
(Property Manager Fee)

ระยะเวลา

ค่าจ้างบริหาร
ปี ที่ 1 - 5
ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ปี ที่ 6 - 10
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ปี ที่ 10เป็ นต้นไป
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ที่มา: ร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่า
(Commission)

ประเภท
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
ดาเนินการต่อสัญญากับผูเ้ ช่ารายเดิม
0.5 เดือนต่อสัญญา
ดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่
1 เดือนต่อสัญญา
หมายเหตุ: ในกรณีระยะเวลาเช่าไม่ถึง 3 ปี จะคานวณตามสัดส่วนเทียบระยะเวลาเช่ามาตรฐาน 3 ปี
ที่มา: ร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ค่าบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย

สมมติฐาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 15 คน โดยกาหนดเงินเดือนโดยเฉลี่ย 17,771.32 บาท อ้างอิงค่าใช้จ่ายในปี 2562 และ

ค่าบารุงและซ่อมแซม
อุปกรณ์ในอาคาร

ทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่า บารุงรักษาทุกๆ 2 เดือน
• Attached Building 3,384 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• Detached Building 2,800 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• คลังสินค้า 4,000 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
ทรัพย์สินที่ไม่มีผเู้ ช่า บารุงรักษาทุกๆ 6 เดือน
• Attached Building 4,700 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• Detached Building 3,675 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• คลังสินค้า 4,770 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
อ้างอิงตามค่าใช้จ่ายบารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในอาคารเดือน กุมภาพันธ์ 2563 และกาหนดให้เติบโตตามการ

กาหนดให้เติบโตตามการประมาณการเงินเฟ้อของประเทศไทย /1

ประมาณการเงินเฟ้อของประเทศไทย /1
ค่าบารุงและซ่อมแซม
อาคาร

ปี 2564 - ปี 2568
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ ยนทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ อ้างอิงจากร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย
ปี 2569 เป็ นต้นไป
กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ โดยกาหนดให้อยู่ที่รอ้ ยละ 1.5 ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ อ้างอิงจาก
นโยบายการบริหารของกองทรัสต์ HREIT และอัตราส่วนเฉลี่ยปี 2561 และ 2562
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ค่าใช้จ่าย
สมมติฐาน
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบริการทาความสะอาด ค่าอากรแสตมป์ สัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
บริการ และค่าบารุงรักษาส่วนกลาง กาหนดให้เป็ นร้อยละของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงอัตราส่วนปี 2562
/1
หมายเหตุ: ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ ปี 2564 ที่รอ้ ยละ 0.60 ประมาณการโดย IMF และประมาณการอัตราเงินเฟ้อ ปี 2565 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุด
ประมาณการที่รอ้ ยละ 1.60 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ของประเทศไทยปี 2553 – 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1: ข้อมูลทั่วไป
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Fee)
อัตราค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์คานวณตามทุนชาระของกองทรัสต์ HREIT แสดงตามตาราง
ต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ต่ากว่า 50,000 บาทและไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี
จานวนทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
ไม่เกิน 200
เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000
เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 5,000
เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000
เกิน 10,000

อัตราค่าธรรมเนียมคานวณตามจานวนทุน
(ร้อยละ)
0.035
0.030
0.025
0.020
0.010

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายของกองทรั สต์อื่นๆ เช่น ค่าบริการดูแลเว็ปไซต์นักลงทุน ค่าปิ ดสมุดทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
สานักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อ้างอิงจากปี 2562 และกาหนดให้เติบโต
ตามประมาณการเงินเฟ้อของประเทศไทย ปี 2564 ที่รอ้ ยละ 0.60 และปี 2565 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดประมาณ
การที่รอ้ ยละ 1.60 อ้างอิงจากประมาณการเงินเฟ้อปี 2564 ประมาณการโดย IMF และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ของประเทศไทยปี 2553 – 2562 ตามลาดับ
ดอกเบีย้ จ่าย
เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ส่วนหนึ่งจะมาจากการ
กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ด้วยวงเงินกูร้ ะยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ สูงสุดไม่เกินอัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั้ ดี (MLR) อ้างอิงตามเอกสารแสดงเงื่อนไขการกูย้ ืมเงิน
เบือ้ งต้นจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
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5. อัตราคิดลด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) เป็ นอัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยสามารถคานวณค่า
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของต้นทุนทางการเงินของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Kd) และต้นทุนส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ (Ke) ตามสมการดังนี ้
WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
Ke
Kd
T
E
D

=
=
=
=
=

ต้นทุนส่วนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ต้นทุนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล (สาหรับกองทรัสต์ อัตราภาษีเท่ากับ 0%)
สินทรัพย์สทุ ธิ
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

ต้นทุนส่วนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (Ke) คานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี ้
Ke = Rf + β(Rm – Rf)
Risk Free Rate (Rf) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 47 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.50 (ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)
Beta (β) คือ ค่าชีว้ ัดความเสี่ยงตามตลาดของราคาหน่วยทรัสต์ HREIT ซึ่งคานวณจากค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของการเปลี่ย นแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย (SET Index) และราคา
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT (ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 24 เมษายน 2563)
Market Return (Rm) คื อ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เฉลี่ ย ย้อ นหลัง 42 ปี
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.50 ต่อปี (ข้อมูลรายเดือนสิน้ สุด เมษายน 2563)
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รายละเอียดของตัวแปร สมมติฐาน และผลการคานวณอัตราคิดลด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตัวแปร
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสีย่ ง (Rf)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Rm)
ค่าชีว้ ดั ความเสี่ยงตามตลาดของราคาหน่วยทรัสต์ HREIT (Beta)
ต้นทุนส่วนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (Ke)
ต้นทุนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Kd)
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล
สัดส่วนสินทรัพย์สทุ ธิต่อสินทรัพย์รวม (We)
สัดส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อสินทรัพย์รวม (Wd)
WACC

สมมติฐาน
ร้อยละ 2.50
ร้อยละ 14.52
0.570
ร้อยละ 9.35
ร้อยละ 2.99
ไม่มี
ร้อยละ 60.00
ร้อยละ 40.00
ร้อยละ 6.81

หมายเหตุ: โครงสร้างเงินทุนเป็ นไปตามโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของกองทรัสต์

จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระคาดว่า
กองทรัสต์ HREIT จะได้รบั จากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 (Present Value: PV) ได้เท่ากับ
1,542.25 ล้านบาท
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้มูลค่าปั จจุบัน ข้างต้นหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์
HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่าทรัพย์สินสาหรับการทารายการในครัง้ นีท้ ่ีไม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท เพื่อ
ประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
สรุ ปมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
มูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,542.25
(72.38)
1,469.87
(1,356.60)
113.27

หมายเหตุ: /1 ประมาณการค่ า ใช้จ่า ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Set Up Cost) ประกอบด้ว ย ค่ า ธรรมเนี ยมการจดทะเบียนสิทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV) เท่ากับ 113.27 ล้านบาท
ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สินที่ไม่เกิน 1,356.60
ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (Sensitivity
Analysis) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลกระทบของมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน
ในทรัพย์สิน (NPV) ที่อาจเกิดขึน้ เมื่อสมมติฐานสาคัญมีการเปลี่ยนแปลงไปจากกรณีฐาน ทัง้ นี ้ กระแสเงินสดที่
เกิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างโดยสูงกว่าหรือต่ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดไว้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของสมมติฐานนีไ้ ด้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานใน 2
สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 อัตราการเช่า (Occupancy Rate)
อัตราการเช่า (Occupancy Rate)
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.5
กรณีฐาน
ลดลงร้อยละ 2.5

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) (ล้านบาท)
145.54
113.27
80.62

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราการเช่า (Occupancy Rate)
ตัง้ แต่ปี 2567 จนสิน้ สุดประมาณการจะได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน
(NPV) ระหว่าง 80.62 ถึง 145.54 ล้านบาท
สมมติฐานที่ 2 อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ (Rental Growth)
อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.25
กรณีฐาน
ลดลงร้อยละ 0.25

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) (ล้านบาท)
151.20
113.27
75.82

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและ
ค่าบริการ (Rental Growth) หลังสิน้ สุดสัญญาเช่าจนสิน้ สุดประมาณการ จะได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน (NPV) ระหว่าง 75.82 ถึง 151.20 ล้านบาท
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สรุ ปการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้าทารายการซื้อทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลด
กระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้ดงั นี ้
ราคาประเมิน ความเหมาะสมของวิธกี าร
ลาดับ
วิธีการประเมิน
(ล้านบาท)
ประเมิน
1
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
572.59
ไม่เหมาะสม
2
วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1,542.25
เหมาะสม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดังนี ้
1. วิ ธี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เป็ น วิ ธี ท่ี สะท้อ นถึ ง มูลค่ า ของทรัพ ย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยไม่ ได้ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็ นวิธีทไี่ ม่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นวิ ธีที่เหมาะสมในการประเมิน มูล ค่า ของทรั พย์สิ นที่กองทรั ส ต์ HREIT จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้มลู ค่าปั จจุบนั ข้างต้นหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ
และมูลค่าทรัพย์สินสาหรับการทารายการในครัง้ นีท้ ่ีไม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบันสุทธิ (Net
Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
สรุ ปมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
ราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สิน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,542.25
(72.38)
1,469.87
(1,356.60)
113.27

หมายเหตุ: /1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Set Up Cost) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ
(NPV) เท่ากับ 113.27 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทา
รายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
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3.2.

ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยมีมูลค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่ อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่จี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
การนับ คะแนนเสี ย งของผู้ท่ี มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดดัง กล่ า ว บริษั ท ฯ จะไม่ นับ รวมคะแนนเสี ย งของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยของกองทรัสต์ HREIT
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สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 กับ WHAID WHA
ESIE และ WHA IB ซึ่ง WHA ESIE และ WHAIB เป็ นบริษัทย่อยของ WHAID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุน
ครัง้ นีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนของทรัสต์ กอปรกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านีม้ ีสภาพใหม่ และอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานรวม 14 ยูนิต อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 ยูนิต (คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน)
โดยมีสัญญาหรือหนังสือแสดงเจตจานงในการเช่า (Letter of Intent) กับผูเ้ ช่ารายย่อยแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
จานวน 14 ยูนิต อีก 2 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผู้เช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านีภ้ ายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง
ทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้ 16 ยูนิต นีต้ งั้ อยู่ในทาเลที่มีความได้เปรียบในด้านทาเลที่ตงั้ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของการขนส่งไปยังภาค
ต่าง ๆ โดยมีทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่อยู่ในเขต Free Zone จานวน 4 ยูนิต จึงทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของผูเ้ ช่า
ทั่วไป ซึ่งการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครัง้ นีย้ งั ช่วยเพิ่มอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และลดต้นทุนต่อหน่วยของ
กองทรัสต์ HREIT
ทัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่า
เช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน
หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยการชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสั ญญาที่
ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ การแต่งตัง้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์และเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการทาธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้า
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ใน
การทางานร่วมกับ WHAID มาตัง้ แต่การลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก ทาให้มีความคุน้ เคยกับการสอบทานทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้
ดังนี ้
ลาดับ
วิธีการประเมิน
1
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดโดยที่
2
ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ราคาประเมิน (ล้านบาท) ความเหมาะสมของวิธกี ารประเมิน
572.59
ไม่เหมาะสม
1,542.25
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดังนี ้
1. วิ ธี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เป็ น วิ ธี ท่ี สะท้อ นถึ ง มูลค่ า ของทรัพ ย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยไม่ ได้ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็ นวิธีทไี่ ม่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นวิ ธีที่เหมาะสมในการประเมิน มูล ค่า ของทรั พย์สิ นที่กองทรั ส ต์ HREIT จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยอ้างอิงสมมติฐานรายได้
และค่าใช้จ่าย และใช้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยนา้ หนักของกองทรัสต์ HREIT (“WACC”) เป็ นอัตราคิดลด เพื่อคานวณ
มูลค่าปั จจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้มูลค่าปั จจุบันดังกล่าวหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่าทรัพย์สินสาหรับการทา
รายการในครัง้ นีท้ ่ีไม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงิน
สดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
สรุ ปมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
ราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สิน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,542.25
(72.38)
1,469.87
(1,356.60)
113.27

หมายเหตุ: /1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Set Up Cost) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ
(NPV) เท่ากับ 113.27 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทา
รายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ในครัง้ นี ้
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อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทารายการในครัง้ นีอ้ ยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยของทรัสต์เ ป็ น
สาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจเพื่อลงมติได้อ ย่ า ง
เหมาะสมสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
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ข.

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่าง
กองทรัสต์กับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “WHA IRM” หรือ “ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กองทรัสต์
HREIT ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานคลังสินค้า สานักงาน และสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนั้น พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") โดยแหล่งที่มาของเงินทุนจะประกอบด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย และการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 650,000,000 บาท ส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หรือ ทัง้ สองส่วนประกอบกันก็ได้
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนไม่เกิน
137,500,000 หน่ ว ย เมื่ อ รวมกับ หน่ ว ยทรัสต์ข องกองทรัสต์ HREIT ในปั จ จุบัน จ านวน 702,634,116 หน่ ว ย จะท าให้
กองทรัสต์ HREIT มีหน่วยทรัสต์ทั้งสิน้ ไม่เกิน 840,134,116 หน่วย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้ นี ้ จะ
กาหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับ
ที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
1.

ลักษณะของรายการ

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย มีวิธีการเสนอขายและ
วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
แบบที่ 1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองและ
การนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA ID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ID
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่จี ะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่อี าจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
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ของต่า งประเทศ หรือจะเป็ นผลให้กองทรัสต์ HREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้ ง
ดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHA ID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จัดสรรให้แก่ WHA ID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20
ของหน่วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป
แบบที่ 2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองและ
การนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ไี ม่มีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์บางราย
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่จี ะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่อี าจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของต่า งประเทศ หรือจะเป็ นผลให้กองทรัสต์ HREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้ ง
ดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจากัด และ/หรือ (2)
ให้แก่ประชาชนทั่วไป
อย่ า งไรก็ ดี การจัด สรรหน่ ว ยทรัสต์ข้า งต้น จะไม่ ท าให้ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ร ายใด หรื อ กลุ่ม บุค คลใดเป็ น ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์
HREIT
1.1.

วัตถุประสงค์ของการทารายการ

เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และส่งผลตอบแทน
ให้กับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มากขึน้ รวมถึงใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมและการกูย้ ืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม รวมทัง้ ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
1.2.

วันที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และสานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง และกองทรัสต์ HREIT ได้ดาเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว
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1.3.

คู่กรณีที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธ์

WHAID ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบันของ
กองทรัสต์ HREIT
1.4.

ประเภทและขนาดของรายการ

ไม่เกิน 300,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการคานวณในกรณีท่ไี ม่มีการกูย้ ืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยคานวณ
ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินระดมทุนจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ซึ่งมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 1,356,600,000 บาท
และของประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
1.5.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป และ/หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ HREIT ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มีเสียง
คัดค้านจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 26/2555
ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่จี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
การนับ คะแนนเสี ย งของผู้ท่ี มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดดัง กล่ า ว บริษั ท ฯ จะไม่ นับ รวมคะแนนเสี ย งของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิ เศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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2.

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ

2.1.

ข้อดีของทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
1)

เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีให้แก่กองทรัสต์ HREIT

การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID จะเป็ นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ดี ีให้แก่กองทรัสต์ HREIT และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นกั ลงทุนได้ เนื่องจาก WHAID
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกองทรัสต์ HREIT และเป็ นกลุ่มบริษัทที่มี
ฐานะทางการเงินมั่งคง มีช่ือเสียงและเป็ นที่ยอมรับ
2)

กองทรัสต์ HREIT จะได้รับเงินจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนนีแ้ น่นอน

สาหรับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ทัง้ หมดให้แก่ผลู้ งทุนเฉพาะเจาะจง คือ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID จะทาให้กองทรัสต์
HREIT ได้รบั เงินจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนนีแ้ น่นอน
2.2.

ข้อด้อยของทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
1)

เกิดข้อสงสัยจากการทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

การเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจทาให้ผมู้ ีส่วนได้เสียของกองทรัสต์
HREIT เกิดข้อสงสัยว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวอาจมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องของเงื่อนไขราคาการเสนอขาย
อย่างไรก็ตาม การเข้าทารายการดังกล่าวจะต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและสอบทานโดยผู้จัด การ
กองทรัสต์เป็ นอย่างดี ก่อนที่จะมีมติให้เข้าทารายการ ตลอดทั้งหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่จะถูกจัดสรรให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะถูกเสนอขายในราคาที่อา้ งอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน
การพิ จ ารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อ ง ได้แ ก่ (1) ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ในช่ว งที่ มีก ารเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของ
ทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการ
ของนักลงทุนสถาบัน (Book building) ซึ่งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์
เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป
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2.3.

ความเสี่ยงของทารายการกับบุค คลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
1)

ความเสี่ยงต่อการขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าทารายการอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่บุคคลที่
เกี่ ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจาก WHAIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่บริหารจัดการ
กองทรัสต์ HREIT เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และในขณะเดียวกัน WHAID เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของ WHAIRM (โดยถือหุน้ ทางตรงจานวนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด)
อย่างไรก็ตาม หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่จะถูกจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะถูกเสนอขายในราคาที่อา้ งอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ที่นกั ลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Book building) ซึ่งหลักเกณฑ์การ
กาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและ
ต่อประชาชนทั่วไป
3.

ความเหมาะสมของเงือ่ นไขของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป และ/หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ HREIT ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มีเสียง
คัดค้านจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 26/2555
ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่จี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
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การนับ คะแนนเสี ย งของผู้ท่ี มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดดัง กล่ า ว บริษั ท ฯ จะไม่ นับ รวมคะแนนเสี ย งของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยเดิมของกองทรัสต์ HREIT

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่
WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID ในจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทัง้ หมด ซึ่งถือเป็ น
การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการกองทรั สต์ โดยราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้ นีจ้ ะกาหนดใน
ภายหลังที่อา้ งอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนัก
ลงทุนสถาบัน (Book building) ซึ่งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนด
ราคาที่เสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ HREIT และทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถ
กาหนดผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้แน่นอน อีกทั้งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่ว ยทรัสต์เป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป และไม่ทาให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์
ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าทารายการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี ้
อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทารายการในครัง้ นีอ้ ยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยของทรัสต์เ ป็ น
สาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจเพื่อลงมติได้อ ย่ า ง
เหมาะสมสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
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สรุ ปความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 กับ WHAID WHA
ESIE และ WHAIB ซึ่ง WHA ESIE และ WHAIB เป็ นบริษัทย่อยของ WHAID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนครัง้
นีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนของทรัสต์ กอปรกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านีม้ ีสภาพใหม่ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานรวม 14 ยูนิต อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 ยูนิต (คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน) โดย
มีสญ
ั ญาหรือหนังสือแสดงเจตจานงในการเช่า (Letter of Intent) กับผูเ้ ช่ารายย่อยแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จานวน
14 ยูนิต อีก 2 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี
สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึน้ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านีภ้ ายในระยะเวลาอันสัน้ อีกทัง้ ทรัพย์สินเพิ่มเติมทัง้
16 ยูนิต นีต้ ั้งอยู่ในทาเลที่มีความได้เปรียบในด้านทาเลที่ตั้ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของการขนส่งไปยังภาค ต่าง ๆ โดยมี
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่อยู่ในเขต Free Zone จานวน 4 ยูนิต จึงทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของผูเ้ ช่าทั่วไป ซึ่งการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินในครัง้ นีย้ ังช่วยเพิ่มอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และลดต้นทุนต่อหน่วยของกองทรัสต์
HREIT
ทัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่า
เช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน
หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยการชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสัญญาที่
ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ การแต่งตัง้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพ ย์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์และเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการทาธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้า
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ใน
การทางานร่วมกับ WHAID มาตัง้ แต่การลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรก ทาให้มีความคุน้ เคยกับการสอบทานทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงใช้เวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้
ดังนี ้
ลาดับ
วิธีการประเมิน
1
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดโดยที่
2
ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ราคาประเมิน (ล้านบาท) ความเหมาะสมของวิธกี ารประเมิน
572.59
ไม่เหมาะสม
1,542.25
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดังนี ้
1. วิ ธี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เป็ น วิ ธี ท่ี สะท้อ นถึ ง มูลค่ า ของทรัพ ย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยไม่ ได้ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็ นวิธีทไี่ ม่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นวิ ธีที่เหมาะสมในการประเมิน มูล ค่า ของทรั พย์สิ นที่กองทรั ส ต์ HREIT จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยอ้างอิงสมมติฐานรายได้
และค่าใช้จ่าย และใช้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยนา้ หนักของกองทรัสต์ HREIT (“WACC”) เป็ นอัตราคิดลด เพื่อคานวณ
มูลค่าปั จจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้มูลค่าปั จจุ บันดังกล่าวหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่าทรัพย์สินสาหรับการทา
รายการในครัง้ นีท้ ่ีไม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงิน
สดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ดังนี ้
สรุ ปมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
ราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สิน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,542.25
(72.38)
1,469.87
(1,356.60)
113.27

หมายเหตุ: /1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Set Up Cost) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ
(NPV) เท่ากับ 113.27 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทา
รายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,356.60 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
สาหรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่ม
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บุคคลเดียวกันของ WHAID ในจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมด ซึ่งถือเป็ นการทารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยราคาหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายในครัง้ นีจ้ ะกาหนดในภายหลังที่อา้ งอิงจาก
ราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินอิ สระที่ ได้รับควา มเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ
ทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน
(Book building) ซึ่งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขาย
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ HREIT และทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถ
กาหนดผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้แน่นอน อีกทั้งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป และไม่ทาให้กองทรัสต์เสีย
ประโยชน์
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) และรายการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี ้
อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทารายการในครัง้ นีอ้ ยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยของทรัสต์เ ป็ น
สาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นีด้ ว้ ยเพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจเพื่อลงมติได้อ ย่ า ง
เหมาะสมสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพที่พึงกระทา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่
ต่อสาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รบั จากทาง
บริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารของบริษัทซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ สามารถรับรองความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้รบั จากบริษัท และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัท นอกจากนี ้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นาเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยว
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โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) เท่านัน้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตงั้ อยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจ
และข้อมูลที่เกิดขึน้ ขณะจัดทารายงานเท่านัน้ ซึ่งหากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

ขอแสดงความนับถือ

(นายยรรยง ตันติวิรมานนท์)
หุน้ ส่วนอาวุโส
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
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เอกสารแนบ 1: ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
1.

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
7.24%
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4.00% 4.10%
4.00%
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0.84%
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2553
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้านบาท)

2560

2561 2562 (F) 2563 (F)
อัตราการเติบโต

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 31 มีนาคม 2563

คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวแรงจากการระบาดของ
COVID-19 เป็ นสาคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจานวนมาก จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมี
แนวโน้มลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิมมาก การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวตาม เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ที่ชะลอลง
มากและผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตส่งผลให้อุปสงค์ ในประเทศมีแนวโน้มหดตัวในทุกองค์ประกอบ
ยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวแต่ต่ากว่าที่คาดไว้จากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ล่าช้า คณะกรรมการนโยบายการเงิ น จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 5.3 ในปี 2563 และคาดว่า
เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้รอ้ ยละ 3.0 ในปี 2564 หากการระบาดในไทยควบคุมได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
คาดการณ์และจานวนนักท่องเที่ยวทยอยกลับมาฟื ้ นตัว และประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทัง้ ปี 2563 มีแนวโน้มติด
ลบ โดยคาดว่าเฉลี่ยอยู่ท่ีลบร้อยละ 1.0 และปี 2564 มีแนวโน้มต่ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยคาดว่าเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ย
ละ 0.3 ตามราคานา้ มันดิบที่ปรับลดลงเร็วและส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานมีแนวโน้มติดลบ นอกจากนี ้ อัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานมี แนวโน้มติดลบตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ท่ีลดลงมาก แม้อตั ราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดจะปรับเพิ่มขึน้
บ้างจากภัยแล้ง
(ที่มา: รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2563
ประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 เผยแพร่วนั ที่ 8 เมษายน 2563)
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2.

อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราเงินเฟ้ อทั่วไป
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ที่มา: อัตราเงินเฟ้อประมาณการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (“IMF”) เดือนเมษายน 2563

จากรายงานการประชุม World Economic Outlook โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (“IMF”) เดือนเมษายน
2563 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม และประเทศไทย)
อยู่ท่ีรอ้ ยละ 1.80 และ 2.70 ในปี 2563 และ 2564 ตามลาดับ โดยอัตราเฟ้อของประเทศไทยประมาณการอยู่ท่รี อ้ ยละ -1.1
และ 0.6 ในปี 2563 และ 2564 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเป็ นลบจากราคาหมวดพลังงานที่
ปรับลดลงมากตามข้อสมมติราคานา้ มันดิบ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานที่มีแนวโน้มเป็ นลบตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ท่ี
ลดลงมาก โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะหดตัวที่รอ้ ยละ 1.0 ในปี 2563 ก่อนทยอยปรับสูงขึน้ อยู่ท่ีรอ้ ยละ 0.3 ในปี
2564 ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ทยอยฟื ้ นตัว แต่ยงั คงต่ากว่ากรอบเป้าหมาย (ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือน
มีนาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 8 เมษายน 2563)
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3.

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
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ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ ที่ 2/2563 แถลงผลการประชุม ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2563 คณะกรรมการฯ มี
ความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวแรงเนื่องจากการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รบั ผลกระทบ
รุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทัง้ ปี 2563 มีแนวโน้มติดลบตามราคาพลังงานที่ลดลงและ
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัว เสถี ยรภาพของตลาดการเงินไทยโดยเฉพาะตลาดตราสารหนีป้ รับดีขึน้ หลัง ธปท. ออก
มาตรการสนับสนุนสภาพคล่องในตลาดการเงิน แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ระบบการเงินมี
ความเปราะบางมากขึน้ ในบางจุด โดยเฉพาะความสามารถในการชาระหนีข้ องภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ที่อาจด้อย
ลงในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวแรง ในสถานการณ์เช่นนีจ้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานมาตรการทัง้ ทางการเงินและการคลัง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการช่วยบรรเทาปั ญหาสภาพคล่องและเร่งปรับปรุ งโครงสร้างหนีข้ องลูกหนี ้ โดยเฉพาะ
ครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ให้เกิดผลชัดเจนเป็ นรูปธรรมเพิ่มเติมจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในการประชุมนัด
พิเศษที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ เห็นพ้องว่าต้องให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุด กรรมการส่วนใหญ่
จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ท่รี อ้ ยละ 0.75 ต่อปี ในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ดี กรรมการ 2 ท่านเห็นว่าควรปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.25 เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวแรง
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4.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายไตรมาสปี พ.ศ. 2559 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (ปี ฐาน พ.ศ. 2559)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

55.00

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31 มีนาคม 2563

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงนา้ หนักมูลค่าผลผลิต) คานวณจากปี ฐาน 2559 โดย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ี 101.59 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2562 ดัชนี 109.37) จานวน
7.78 (ลดลงร้อยละ 7.11) ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 และภัย
แล้ง โดยการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
-

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 19.69 (ร้อยละ 15.47%)
กลุ่มยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงลดลง 0.40 (ร้อยละ 0.34)
กลุ่มยางและพลาสติกลดลง 42.30 (ร้อยละ 40.37)
กลุ่มถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการกลั่นปิ โตรเลียมลดลง 16.76 (ร้อยละ 15.07) เป็ นต้น
กลุ่มคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึน้ 9.06 (ร้อยละ 10.37)
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการบางอุตสาหกรรมได้ปรับเพิ่ มการผลิตให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการสินค้า
เช่น กลุ่มถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิ โตรเลียม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี เป็ นต้น
ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคม 2563 ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 1.95 รวมถึง MPI ไตรมาสแรก ปี 2563 ที่
ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 4.67
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5.

แนวโน้มอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

ภาพรวมตลาดพืน้ ที่อตุ สาหกรรมปี 2562 ที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นผลจากการผลักดันของ
ภาครัฐ ประกอบกับโครงการอีอีซีท่ีเริ่มมีความชัดเจน ทัง้ ในเรื่องของพืน้ ที่ สิทธิประโยชน์ และความคืบหน้าของโครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐาน ส่งผลให้เกิดการซือ้ ขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากอาลีบาบามูลค่ากว่า 3
พันล้านบาท เมื่อปลายปี 2562 เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุน้ ตลาดพืน้ ที่อตุ สาหกรรมได้
ทีด่ นิ นิคมอุตสาหกรรม
ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมบริเวณตอนเหนือกรุงเทพฯ ตะวันออกกรุงเทพฯ และบริเวณอีสเทิรน์ ซีบอร์ดในปั จจุบนั มี
การเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มีท่ดี ินพร้อมขายสะสมในนิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมดประมาณ 168,000 ไร่ โดยขาย
ไปแล้วกว่าร้อยละ 87 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณ 5.7 ล้านบาทต่อไร่ เพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีราคา
ซือ้ ขายที่ดินในนิคมอุตสหกรรมสูงที่สดุ ประมาณ 11 ล้านบาทต่อไร่
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า

อุปทาน (ตร.ม.)

อัตราการเช่า

750,836
ตอนเหนือของกรุงเทพฯ /1
818,343
ตะวันออกของกรุงเทพฯ /2
927,165
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด /3
รวม
2,496,344
1/
หมายเหตุ: ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ได้แก่ จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี
/2
ตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
/3
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ได้แก่ แหลงฉบัง และจังหวัดระยอง

61%
89%
80%
77%

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/
ตร.ม./เดือน)
195
211
199
202

ตลาดโรงงานสาเร็จรู ปให้เช่า บริเวณตอนเหนือกรุ งเทพฯ ตะวันออกกรุ งเทพฯ และบริเวณอีสเทิรน์ ซีบ อร์ด
ดังกล่าว มีทงั้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตารางเมตร โดยมีอตั ราเช่าเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ 77 ในขณะที่ราคาค่าเช่าของพืน้ ที่โรงงาน
สาเร็จรู ปมีการปรับตัวขึน้ เล็กน้อย โดยราคาค่าเช่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 202 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม คาดว่า
จานวนพืน้ ที่ให้เช่าจะปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อยตามทิศทางตลาดและทิศทางในการดาเนินการโครงสร้างพืน้ ฐานที่เห็นภาพ
ชัดเจนมากขึน้ รวมถึงราคาค่าเช่าที่คาดว่าจะปรับตัวขึน้ เช่นกัน
คลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่า
คลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่า
ตอนเหนือของกรุงเทพฯ /1
ตะวันออกของกรุงเทพฯ /2
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด /3
รวม

อุปทาน (ตร.ม.)

อัตราการเช่า

701,688
2,141,948
1,073,596
3,917,232
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91%
92%
89%
90%

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/
ตร.ม./เดือน)
145
172
153
157
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หมายเหตุ: 1/ ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ได้แก่ จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี
/2
ตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
/3
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ได้แก่ แหลงฉบัง และจังหวัดระยอง

ตลาดคลังสินค้าสาเร็จรู ปในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็ นที่ตอ้ งการมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการ
เติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่ส่งผลให้ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าเติบโตขึน้ อย่างมาก เนื่องจากมีความต้องการใช้พืน้ ที่
คลังสินค้าเพื่อการเก็บ คัดแยก และส่งต่อสินค้าต่ างๆ ไปยังผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นจานวนมาก โดยปั จจุบัน
จานวนพืน้ ที่ คลังสินค้าสาเร็จรู ปให้เช่า มีทั้งสิน้ ประมาณ 4 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 2 จากช่วงเวลา
เดียวกันในปี ก่อน อีกทั้งยังมีอัตราการเช่าที่ประมาณร้อยละ 90 และค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 157 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน
นอกจากนี ้ เงินลงทุนจากต่างชาติยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจไม่มากนัก เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิ จ โลกในปี 2562 และความผัน ผวนของค่ า เงิ น บาท ซึ่ง ส่ ง ผลให้บ างธุ ร กิ จ โดยเฉพาะภาคการส่ ง ออก เช่ น
อุตสาหกรรมรถยนต์ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางบริษัทได้ตัดสินใจลดกาลังผลิตในไทยลง เนื่องจากต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายที่สงู ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศญี่ปนยั
ุ่ งคงเป็ นชาติท่ีมีจานวนโครงการที่ ย่ืนขอรับการส่งเสริมในเขตอีอีซีมาก
ที่สุดคือ 167 โครงการ คิดเป็ นสัดส่วน 24% ของโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และมีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง
59,187 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29 ของมูลค่าเงินลงทุนรวมจากต่างประเทศที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมทัง้ หมด
ในปี 2563 คาดการณ์ว่า ตลาดพืน้ ที่อุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเป็ นบวก จากการผลักดันโครงการอีอีซีของ
ภาครัฐ รวมถึงความคืบหน้าจากโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานที่เริ่มเห็นรูปร่างอย่างชัดเจน
ที่มา: บทความเรื่อง “เน็กซัส คาดตลาดพืน้ ที่อุตสาหกรรมปี 63 มีแนวโน้มบวก ผลจากปั จจัยเสริมนโยบายภาครัฐ ” โดย
บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ จากัด
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เอกสารแนบ 2: ข้ อ มู ล โดยสรุ ป ของทรั ส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช
1.

ประวัติความเป็ นมาและข้อมูลโดยทั่วไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เป็ นกองทรัสต์ประเภทที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หน่วยทรัส ต์ของกองทรัสต์ HREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซือ้ ขายได้
ตั้ง แต่ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2559 เป็ น ต้น ไป ณ 31 มี น าคม 2563 กองทรัส ต์ HREIT มี ห น่ ว ยทรัส ต์ท่ี จ ดทะเบี ย น
ออกจาหน่ายและชาระแล้วจานวน 702,634,116 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทุนจดทะเบียน 6,223,370,892.24 บาท
กองทรัสต์ HREIT มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน ได้แก่ อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานแบบ
สาเร็จรูป (Ready-Built) และพืน้ ที่หลังคาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารดังกล่าวที่อยู่ใน (ก) พืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมที่
จัดตัง้ ขึน้ เข้าลงทุน และ/หรือ พัฒนาโดยดับบลิวเอชเอ หรือ (ข) พืน้ ที่ท่พี ฒ
ั นาโดยดับบลิวเอชเอ ที่อยู่ติดกับพืน้ ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม หรือ (ค) พืน้ ที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่ดบั บลิวเอชเอ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแต่เพียงผูเ้ ดียวหรือ
เป็ นกรรมสิทธิ์รวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่างดับบลิวเอชเอกับบริษัทย่อยของดับบลิวเอชเอ ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม
2558 และยังคงถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้
พืน้ ที่ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับการให้เช่า การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ าหรือทรัพย์สินที่ให้เช่า เพื่อก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะไม่ดาเนินการในลักษณะใดเพื่อ
ประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น อีกทัง้ กองทรัสต์ HREIT จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ออก
ให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ทัง้ นี ้ ณ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินรวม 131 ยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทีต่ ้งั ทรัพย์สิน
1
2
3
4

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์
ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ดระยอง
(ESIE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
(WHA CIE 1)
เขตประกอบการอุต สาหกรรมดับ บลิว
เอชเอ สระบุรี (WHA SIL)

พืน้ ทีด่ ิน
(ไร่-งาน-ตารางวา)

พืน้ ทีอ่ าคาร
(ตร.ม.)

จานวน
ยูนิต

144-1-35.18

127,508

32

45-0-25.40

57,752

41

18-0-29.30

17,712

19

26-0-94.00

28,012

16
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วันทีล่ งทุน
23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
24 ธันวาคม 2561

มูลค่าที่ลงทุน
(บาท)
3,706,795,961
555,810,774
1,363,364,875
451,357,777
508,371,103
57,393,504
358,192,698
477,000,000
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ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

พืน้ ทีด่ ิน
(ไร่-งาน-ตารางวา)

พืน้ ทีอ่ าคาร
(ตร.ม.)

จานวน
ยูนิต

ดั บ บ ลิ ว เอชเอ โล จิ ส ติ กส์ พ า ร์ ค 1
10-1-75.00
16,820
2
(WHA LP 1)
ดั บ บ ลิ ว เอชเอ โล จิ ส ติ กส์ พ า ร์ ค 2
6
39-2-58.00
50,996
11
(WHA LP 2)
ดั บ บ ลิ ว เอชเอ โล จิ ส ติ กส์ พ า ร์ ค 4
7
20-1-37.50
33,705
10
(WHA LP 4)
รวม
304-0-54.38
332,505
131
ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล วันที่ 31 มีนาคม 2563
5

2.

วันทีล่ งทุน

มูลค่าที่ลงทุน
(บาท)

23 พฤศจิกายน 2559

425,780,818

23 พฤศจิกายน 2559

1,310,894,762

23 พฤศจิกายน 2559
4 มกราคม 2561

659,783,899
167,092,999
10,041,839,169

โครงสร้างผู้ถือหน่วย
ณ 3 เมษายน 2563 กองทรัสต์ HREIT มีผถู้ ือหน่วยรายใหญ่ดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ถือหน่วย
จานวนหน่วย ร้อยละ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
105,395,609 15.00%
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้ อินคัม พลัส
35,991,200
5.12%
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
35,807,761
5.10%
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
22,900,000
3.26%
กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
11,916,052
1.70%
นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร
11,173,500
1.59%
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
9,879,200
1.41%
กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี ้ พลัส I
9,592,300
1.37%
กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี ้
8,717,400
1.24%
นาย วิชา สกุลดีเลิศ
8,356,700
1.19%
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
442,904,394 63.03%
รวม
702,634,116 100.00%

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563
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3.

โครงสร้างกองทรัสต์ HREIT
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เงินลงทุน

ทรัสตี
(SCBAM)

ค่าธรรมเนียม

กองทรัสต์ HREIT

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์
(WHA IRM)

ผลประโยชน์ตอบแทน

ค่าธรรมเนียม
บริหารจัดการ
กองทรัสต์

ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าและ
อาคารโรงงานให้เช่าและแบ่งเช่า

แต่งตัง้
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(WHAID)

ค่าธรรมเนียม

กองทรัสต์ HREIT ลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอาคารโรงงานและคลัง สิ น ค้า ซึ่ง ปั จ จุบัน
กองทรัสต์ HREIT ได้ว่าจ้างให้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
4.

ผู้จัดการกองทรัสต์
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 9 ชั้น 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0105558056893
0-2717-3901
0-2717-3902
www.hemarajreit.com

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562
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5.

โครงสร้างการจัดการและบริหาร

ในโครงสร้างองค์กร ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยึดหลักการในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน โดยประกอบไปด้วยสายงานหลัก 3 ฝ่ ายงานประกอบไปด้วย 1) ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสีย่ ง
2) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ และ 3) ฝ่ ายบัญชีและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง จะขึน้ ตรงต่อกรรมการอิสระ ดังนี ้

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562

6.

รายชื่อกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อกรรมการ
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายพรเทพ รัตนตรัยภพ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระ

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562

7.

รายชื่อผู้บริหาร
ลาดับ
รายชือ่ ผู้บริหาร
1 นางสาวจารุชา สติมานนท์
2 นางสาวบุษรินทร์ วัฒนสุนทรสกุล
3 นายนราวุฒิ รัตนารังสรรค์

ตาแหน่ง
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562
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8.

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทรัสต์ HREIT
คลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
โรงงาน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61
52.6
80.2
151
151
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61
77.3
85.5
199
198

31 ธ.ค. 62
95.9
149
31 ธ.ค. 62
93.8
199

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัทฯ

9.
ลาดับ

1
2
3

ทรัพย์สินปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ณ 31 มีนาคม 2563
โครงการ

คลังสินค้า
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4
รวมคลังสินค้า
โรงงาน

1
2
3
4

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
รวมโรงงาน
รวมทัง้ สิน้
ที่มา: บริษัทฯ

10.

จานวน
(ยูนิต)

จานวน
ยูนิต
มีผู้เช่า
(ยูนิต)

จานวนยูนิต
พืน้ ทีอ่ าคาร
พืน้ ทีอ่ าคาร
พืน้ ทีอ่ าคารว่าง
ว่าง
มีผู้เช่า
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(ยูนิต)
(ตร.ม.)

2
11
10
23

2
10
10
22

1
1

16,820
50,996
33,705
101,521

16,820
47,626
32,955
97,401

3,370
750
4,120

41
19
32
16
108
131

33
19
31
15
98
120

8
1
1
10
11

57,752
17,712
127,508
28,012
230,984
332,505

50,230
17,712
124,520
27,112
219,574
316,975

7,522
2,988
900
11,410
15,530

คู่แข่งในอุตสาหกรรม

ธุรกิจในกลุ่มที่ให้บริการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มักเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง
ซึ่งคู่แข่งขันหลักของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“AMATA”) ผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายแก่ผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม และได้จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ขลบุรี ณ อาเภอเมืองและอาเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี บนเนือ้ ที่ 25,338.05 ไร่ (แบ่งเป็ นพืน้ ที่ขาย 13,358.29 ไร่ พืน้ ที่ส่วนกลางและอื่น ๆ 4,824.22 ไร่ และ
พืน้ ที่รอการพัฒนาในอนาคตจานวน 7,155.54 ไร่) รวมทัง้ กลุ่มบริษัทย่อยซึ่งดาเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ระยอง บนเนือ้ ที่ 15,396.65 (แบ่งเป็ นพืน้ ที่ขาย 11,930.38 ไร่ พืน้ ที่ส่วนกลางและอื่น ๆ 2,865.11
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และพืน้ ที่รอการพัฒนาในอนาคตจานวน 601.16 ไร่) ณ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีทงั้ นักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ
(อ้างอิงรายงานประจาปี AMATA ปี 2562)
2. ทรัสต์เ พื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า อมตะซัม มิ ท โกรท (“AMATAR”) เข้า ลงทุน ใน
กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงานจานวน 88 ยูนิต พืน้ ที่ให้เช่าประมาณ 160,586.52
ตารางเมตร บนเนือ้ ที่จานวน 224 ไร่ 1 งาน 82.21 ตารางวา ซึ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง (อ้างอิงรายงานประจาปี AMATAR ปี 2562)
3. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน) (“ROJNA”) ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโครงการเขต/สวนอุต สาหกรรมเพื่ อ ขาย พร้อ มระบบสาธารณูป โภคต่ า ง ๆ โดยมี โครงการที่
ดาเนินการอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พืน้ ที่รวม 7,783 ไร่) จังหวัดระยอง (พืน้ ที่รวม
2,321 ไร่) จังหวัดปราจีนบุรี (พืน้ ที่รวม 3,625 ไร่) และจังหวัดชลบุรี (พืน้ ที่รวม 5,701 ไร่) (อ้างอิงรายงาน
ประจาปี ROJNA ปี 2562)
4. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“FPT”) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ
เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการพาณิชยกรรม และเพื่อการอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมเป็ นการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงการพัฒนา
โรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผูเ้ ช่า มีโรงงานตัง้ อยู่ 16 ทาเล ใน 7 จังหวัด (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี กรุ งเทพมหานคร และปราจีนบุรี) จานวน 452
ยูนิต มีพืน้ ที่เช่า 361,185 ตารางเมตร และมีคลังสินค้าตัง้ อยู่ใน 26 ทาเล ใน 9 จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ขอนแก่น ปราจีนบุรี และลาพูน) จานวน 410 ยู
นิต มีพืน้ ที่เช่า 708,875 ตารางเมตร (อ้างอิงรายงานประจาปี FPT 2562 สิน้ สุดรอบบัญชีเดือนกันยายน
2562)
5. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้ (“FTREIT”) มีการลงทุนในสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน ตัง้ อยู่ใน 11 ทาเล ใน 5
จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง) จานวน 315 ยูนิต มีพนื ้ ที่เช่า
789,660 ตารางเมตร และอาคารคลังสิ น ค้าสาเร็จ รู ป ให้เช่า และอาคารคลังสิ น ค้าตามรู ปแบบที่ผู้เช่า
ต้องการ ตัง้ อยู่ใน 17 ทาเล ใน 7 จังหวัด (จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) จานวน 239 ยูนิต มีพืน้ ที่เช่า 888,815 ตารางเมตร (อ้างอิงรายงานประจาปี
FTREIT 2562 สิน้ สุดรอบบัญชีเดือนกันยายน 2562)
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11.

รายงานฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดรวมถึงตารางสรุป
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รบั การตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ ณ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ณ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับตามสัญญาเช่า
ดาเนินงาน
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับ
ล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
กาไรสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
หนีส้ ินและสินทรัพย์สุทธิ

31 ธันวาคม ร้อยละต่อ 31 ธันวาคม ร้อยละต่อ 31 ธันวาคม ร้อยละต่อ
การเปลี่ยนแปลง
2560
สินทรัพย์รวม
2561
สินทรัพย์รวม
2562
สินทรัพย์รวม

% การ
เปลี่ยนแปลง

31 มีนาคม ร้อยละต่อ
2563
สินทรัพย์รวม

7,240.31
1,160.02
23.41
0.75
2.91

85.85%
13.75%
0.28%
0.01%
0.03%

9,430.07
135.55
51.61
1.36
49.66

97.30%
1.40%
0.53%
0.01%
0.51%

9,642.37
162.81
20.73
14.49
37.54

97.26%
1.64%
0.21%
0.15%
0.38%

212.30
27.26
(30.88)
13.14
(12.12)

2.25%
20.11%
-59.83%
967.75%
-24.41%

9,601.48
203.32
28.13
17.18
34.52

96.83%
2.05%
0.28%
0.17%
0.35%

2.91

0.03%

19.21

0.20%

33.34

0.34%

14.13

73.57%

30.30

0.31%

0.19
3.09
8,433.60

0.00%
0.04%
100.00%

0.48
3.43
9,691.37

0.00%
0.04%
100.00%

0.28
2.37
9,913.95

0.00%
0.02%
100.00%

(0.20)
(1.06)
222.57

-41.04%
-30.83%
2.30%

0.32
0.69
9,915.93

0.00%
0.01%
100.00%

7.15

0.08%

10.29

0.11%

12.02

0.12%

1.73

16.79%

9.97

0.10%

134.73
2,293.51
11.90
1.08
2,448.37

1.60%
27.19%
0.14%
0.01%
29.03%

166.81
3,282.31
26.68
24.46
3,510.55

1.72%
33.87%
0.28%
0.25%
36.22%

191.75
3,293.21
19.74
13.09
3,529.81

1.93%
33.22%
0.20%
0.13%
35.60%

24.94
10.90
(6.94)
(11.37)
19.26

14.95%
0.33%
-26.02%
-46.49%
-40.44%

204.20
3,296.00
20.93
13.55
3,544.66

2.06%
33.24%
0.21%
0.14%
35.75%

6,516.97
(531.74)
5,985.23
8,433.60

77.27%
-6.30%
70.97%
100.00%

6,062.44
118.39
6,180.82
9,691.37

62.55%
1.22%
63.78%
100.00%

6,046.56
337.58
6,384.14
9,913.95

60.99%
3.41%
64.40%
100.00%

(15.88)
219.20
203.32
222.57

-0.26%
185.15%
184.89%
2.30%

6,046.56
324.72
6,371.28
9,915.93

60.98%
3.27%
64.25%
100.00%
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งบกาไรขาดทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

2560

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

2561

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

2562

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

การ
เปลี่ยน
แปลง

% การ
เปลี่ยน
แปลง

ไตรมาส
1/ 2563

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

447.23
4.87
123.78
0.96
576.83

77.53%
0.84%
21.46%
0.17%
100.00%

519.35
5.90
200.03
0.76
726.04

71.53%
0.81%
27.55%
0.10%
100.00%

640.83
5.90
120.28
0.93
767.94

83.45%
0.77%
15.66%
0.12%
100.00%

121.48
(0.00)
(79.75)
0.17
41.90

23.39%
-0.01%
-39.87%
22.23%
100.00%

168.10
1.48
1.00
0.15
170.72

98.46%
0.86%
0.58%
0.09%
100.00%

13.08
12.18
2.45
13.59
13.60
54.90

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

14.44
14.44
2.19
20.82
29.27
81.15

1.99%
1.99%
0.30%
2.87%
4.03%
11.18%

15.46
15.46
2.08
13.79
40.07
86.85

2.01%
2.01%
0.27%
1.80%
5.22%
11.31%

1.01
1.01
(0.10)
(7.02)
10.80
5.70

7.01%
7.01%
-4.73%
-33.74%
36.90%
12.46%

3.87
3.87
0.50
4.52
9.77
22.54

2.27%
2.27%
0.30%
2.64%
5.72%
13.20%

521.93

90.48%

644.89

88.82%

681.09

88.69%

36.20

87.54%

148.18

86.80%

96.57
425.36

16.74%
73.74%

117.98
526.91

16.25%
72.57%

137.09
544.00

17.85%
70.84%

19.11
17.09

16.20%
71.35%

32.98
115.21

19.32%
67.48%

(425.41)

-73.75%

650.12

89.54%

756.36

98.49%

106.24

16.34%

126.75

74.24%

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ค่าเช่าหลังคา
รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ดอกเบีย้ จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์จาก
การดาเนินงานสาหรับงวด

งบกระแสเงินสดตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

2560

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

390.96
576.02
966.98
193.04
1,160.02
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2561
(1,386.81)
362.35
(1,024.46)
1,160.02
135.55

2562
704.07
(676.82)
27.26
135.55
162.81

ไตรมาส1/
2563
210.12
(169.62)
40.51
162.81
203.32
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อัตราส่วนทางการเงินที่ ณ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
อัตราส่วนทางการเงิน
2560
2561
2562
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิสนิ ้ ปี (บาท)
5,985,232,251 6,180,822,478 6,384,139,028
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
1.02
1.33
1.39
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัต ราส่ ว นของรายได้จ ากเงิ น ลงทุน รวมต่ อ มูล ค่ า
10.72
11.91
12.25
สินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของการซือ้
ขายเงิ น ลงทุน ระหว่ า งงวดสิ น ทรัพ ย์สุท ธิ ถัว เฉลี่ย
0.02
33.86
ระหว่างงวด (ร้อยละ) *
มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ถั ว เฉลี่ ย ระหว่ า งงวด/ปี
5,382,249,574 6,096,956,919 6,269,947,559
(บาท)
หมายเหตุ: * มูลค่าการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคานวณโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วง
นา้ หนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์รวม 9,915.93 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนตามราคายุติธรรม 9,601.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.83 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาคือเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 203.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.05 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 0.02 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิ เพิ่มขึน้ 7.4 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 35.70 และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 40.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.88
ณ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์รวม 9,913.95 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนตามราคายุติธรรม 9,642.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 97.26 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาคือเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 162.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.64 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 222.57 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 2.30 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 209.80 ล้านบาท และเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ 2.51 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 27.26 ล้านบาท
หนีส้ ิน
ณ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ HREIT มีหนีส้ ินรวม 3,544.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 14.85 ล้านบาท จาก ณ
31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ 0.42) โดยหนีส้ ินหลักประกอบด้วย
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ จานวน 3,296.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.24 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้
จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 0.08 จากค่าธรรมเนียมเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินตัดจาหน่ายจานวน 2.80 ล้านบาท
หนีส้ ินที่มีมูลค่ารองลงมาได้แก่เงินมัดจารับจากลูกค้าจานวน 204.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.06 ของสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 6.49
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ณ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ HREIT มีหนีส้ ินรวม 3,529.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 19.26 ล้านบาท (ร้อย
ละ 0.55 จาก 31 ธันวาคม 2561) โดยหนีส้ ินหลักประกอบด้วย เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ จานวน 3,293.21 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.22 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 0.33 จากค่าธรรมเนียมเงินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงินตัดจาหน่ายจานวน 10.90 ล้านบาท ทัง้ นี ้ หนีส้ ินที่มีมลู ค่ารองลงมาได้แก่เงินมัดจารับจากลูกค้าจานวน
191.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.93 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 14.95
สินทรัพย์สุทธิ
ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 6,371.28 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั
จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จานวน 6,046.56 ล้านบาท และกาไรสะสมเป็ นจานวน 324.72 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 6,384.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม
2561 จานวน 203.32 ล้านบาท (ร้อยละ 3.29) ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จานวน 6,046.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
0.26 จากการลดทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.0226 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็ นจานวน 15.88 ล้านบาท ในวันที่ 26 มีนาคม
2562 นอกจากนี ้ กองทรัสต์ HREIT มีกาไรสะสมจานวน 337.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 185.15 จาก ณ ธันวาคม 2561
ผลการดาเนินงาน
สาหรับงวดสิน้ สุด ณ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ 170.72 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากค่า
เช่าและบริการเป็ นจานวน 168.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.46 ของรายได้รวม และรายได้ค่าเช่าหลังคาจานวน 1.48 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 0.86 ของรายได้รวม ในส่วนค่าใช้จ่าย กองทรัสต์ HREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 22.54 ล้านบาท มาจาก
ค่าใช้จ่ายอื่น (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ ค่าตัดจาหน่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าที่
ปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายอื่น) จานวน 9.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.72 ของรายได้รวม และค่าธรรมเนียม
บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นจานวน 4.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.64 ของรายได้รวม ทาให้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จาก
การลงทุนสุทธิหลังหักดอกเบีย้ ( 32.98 ล้านบาท) เท่ากับ 115.21 ล้านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมจานวน 767.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ
5.77 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายได้หลักมาจากค่าเช่าและค่าบริการจานวน 640.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
83.45 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 23.39 และรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่าจานวน
120.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.66 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 39.87
กองทรัสต์ HREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 86.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.02 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
ค่าใช้จา่ ยหลักคือค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 40.07 ล้านบาท (ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ ค่าตัด
จาหน่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าที่ปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายอื่น) ค่าธรรมเนียมการจัดการ จานวน
15.46 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมทรัสตี จานวน 15.46 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ จานวน 13.79 ล้าน
บาท
ดังนัน้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิภายหลังการหักดอกเบีย้ จ่าย (จานวน 137.09 ล้านบาท) ณ
31 ธันวาคม 2562 จานวน 544.00 ล้านบาท
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12.

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“WHAID”)
ลักษณะความสัมพันธ์
WHAID เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยถือ
หุน้ ประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระ
แล้วของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ HREIT

ความสมเหตุสมผลของรายการ
WHAID เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่า
อาคารโรงงานและคลัง สิ น ค้า ซึ่ ง เป็ น โครงการสร้า งแบบ
ส า เ ร็ จ รู ป ( Ready-Built Factory and Ready-Built
Warehouse) มาตรฐานสูงและเป็ นบริษัทที่ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว มามากกว่า 10 ปี ซึ่ง
WHAID มี ค วามคุ้ น เคยและเข้ า ใจในทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ว่ า จ้ า ง WHAID เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็ นอย่างดี ดังนั้ น WHAID จึงถือว่าเป็ น
บริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี เหมาะสมในการเป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2562
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เอกสารแนบ 3: สรุ ปผลประกอบการของผู้เช่ารายย่อยของทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

31 ธันวาคม 2559
121,590,138
202,497,694
7,638,536
58,915,586

WHA CIE1
A08E
อุปโภคบริโภค
180,000,000 บาท
16 มกราคม 2544
31 ธันวาคม 2560
169,099,916
205,245,404
43,088,424
27,549,402

31 ธันวาคม 2561
176,487,649
410,908,782
88,140,151
32,598,238

31 ธันวาคม 2560

WHA CIE1
B6B
บริการอุตสาหกรรม
4,000,000 บาท
1 เมษายน 2563
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2560
561,802,709
923,259,199
435,613,474
87,668,191

WHA CIE1
B6C
อุปโภคบริโภค
150,000,000 บาท
22 พฤศจิกายน 2534
31 ธันวาคม 2561
620,248,161
1,006,460,209
453,167,869
92,412,926

31 ธันวาคม 2562
697,431,042
1,074,520,368
508,283,990
85,576,364
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โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

31 ธันวาคม 2559
4,235,917
3,007
3,007
(269,083)

WHA CIE1
B6D
อุปกรณ์ทนั ตกรรม
10,000,000 บาท
29 เมษายน 2559
31 ธันวาคม 2560
9,097,639
47,636
(3,309,667)

31 ธันวาคม 2561
10,174,646
1,656,820
530,025
(1,141,338)

31 ธันวาคม 2559
645,853,707
658,263,297
221,760,800
41,288,550

WHA CIE1
B6E
รถยก
350,060,000 บาท
4 พฤศจิกายน 2548
31 ธันวาคม 2560
820,653,681
581,522,997
197,577,439
20,122,545

31 ธันวาคม 2561
1,068,339,117
729,365,929
221,600,104
3,636,056

31 ธันวาคม 2559

WHA ESIE1
D.45
บริการอุตสาหกรรม
2,000,000 บาท
14 พฤศจิกายน 2561
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
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โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

WHA ESIE1
D.47
เหล็ก
35,000,000 บาท
6 สิงหาคม 2562
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559
N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2561
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2561
10,126,346.82
121,510.07
1,235.28
80,608.06

31 มีนาคม 2560
141,694,242
123,877,035
23,329,124
3,306,897

WHA ESIE1
FZ.28
อุปโภคบริโภค
94,000,000 บาท
16 พฤษภาคม 2551
31 มีนาคม 2561
145,821,665
135,052,697
25,978,612
3,798,939

31 มีนาคม 2562
160,193,199
177,139,900
33,227,084
7,312,230

WHA ESIE1
FZ.27B
ยานยนต์
10,000,000 บาท
12 พฤศจิกายน 2561
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559
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โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

WHA ESIE1
H.04
ยานยนต์
98,486,000 บาท
8 กรกฎาคม 2562
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559
N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2561
N/A
N/A
N/A
N/A

WHA CIE1
Z.62+Z.62B
ยานยนต์
11,000,000 บาท
21 มิถนุ ายน 2562
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2561

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2559
966,293,005
1,286,666,721
185,325,158
33,573,322

WHA SIL
142/2 และ 142/4
โลจิสติกส์
50,000,000 บาท
6 ธันวาคม 2539
31 ธันวาคม 2560
996,240,703
1,455,573,641
233,776,945
57,123,537

31 ธันวาคม 2561
974,110,740
1,400,170,207
208,927,874
20,873,725
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โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (บาท)
รายได้ (บาท)
กาไรขัน้ ต้น (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ที่มา: BOL

WHA LP4
D.3
อุปกรณ์โรงงาน
118,805,000 บาท
24 มกราคม 2540
31 มีนาคม 2561
2,915,694,517
2,638,515,910
1,028,031,310
413,754,712

31 มีนาคม 2560
2,350,836,755
2,186,192,918
769,542,831
236,136,745
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เอกสารแนบ 4: ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
(หน่วย: ล้านบาท)

2564
105.94

2565
109.64

2566
111.58

2567
99.65

2568
102.20

2569
110.76

2570
108.67

2571
109.94

2572
117.33

2573
114.74

2574
115.89

2575
123.60

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.03

2.39

2.40

2.42

2.46

2.49

2.52

2.55

2.59

2.61

2.65

2.68

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2.03

2.39

2.40

2.42

2.46

2.49

2.52

2.55

2.59

2.61

2.65

2.68

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่

2.67

1.72

1.79

4.80

4.43

5.81

8.66

8.38

6.18

9.15

8.84

6.52

68.92

3.30

3.48

3.53

5.14

5.55

5.49

5.53

5.93

5.86

5.89

6.30

รวมค่าใช้จ่าย
75.95
รายได้ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และใช้จ่ายตัดจาหน่าย
29.99
ลบ: เงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 (1,356.60)
ลบ: เงินลงทุนเพื่อต่อสัญญาทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
-

10.08

10.37

13.46

14.77

16.64

19.48

19.31

17.57

20.52

20.31

18.46

99.56
-

101.21
-

86.20
-

87.43
-

94.12
-

89.20
-

90.63
-

99.76
-

94.22
-

95.57
-

105.15
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,326.61)

99.56

101.21

86.20

87.43

94.12

89.20

90.63

99.76

94.22

95.57

105.15

2576
120.85

2577
121.87

2578
129.91

2579
127.00

2580
127.90

2581
136.27

2582
133.19

2583
133.96

2584
142.66

2585
139.47

2586
140.22

2587
149.36

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.70

2.73

2.76

2.79

2.81

2.84

2.86

2.89

2.91

2.93

2.95

2.97

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2.70

2.73

2.76

2.79

2.81

2.84

2.86

2.89

2.91

2.93

2.95

2.97

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่

9.63

9.31

6.85

10.12

9.78

7.19

10.61

10.25

7.54

11.10

10.72

7.88

6.22

6.23

6.63

6.53

6.52

6.94

6.83

6.81

7.24

7.13

7.10

7.54

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และใช้จ่ายตัดจาหน่าย
ลบ: เงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ลบ: เงินลงทุนเพื่อต่อสัญญาทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

21.55

21.29

19.30

22.51

22.22

20.10

23.45

23.12

20.89

24.37

24.00

21.65

99.30
-

100.58
-

110.62
-

104.49
-

105.68
-

116.16
-

109.74
-

110.84
-

121.77
-

115.10
-

116.22
-

127.71
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.30

100.58

110.62

104.49

105.68

116.16

109.74

110.84

121.77

115.10

116.22

127.71

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
(หน่วย: ล้านบาท)

2588
146.08

2589
146.54

2590
155.81

2591
152.29

2592
152.74

2593
162.30

2594
158.40

2595
158.71

2596
168.73

2597
164.84

2598
165.03

2599
175.38

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.98

3.00

3.04

3.07

3.10

3.13

3.03

3.04

3.04

3.02

3.02

3.01

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2.98

3.00

3.04

3.07

3.10

3.13

3.03

3.04

3.04

3.02

3.02

3.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่

11.59

11.20

8.23

12.09

11.68

8.58

12.60

12.17

8.94

13.10

12.66

9.30

7.42

7.37

7.83

7.70

7.64

8.11

7.97

7.91

8.39

8.24

8.16

8.66

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และใช้จ่ายตัดจาหน่าย
ลบ: เงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ลบ: เงินลงทุนเพื่อต่อสัญญาทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

25.26

24.85

22.42

26.21

25.81

23.25

26.92

26.43

23.69

27.68

27.14

24.26

120.82
-

121.68
-

133.39
-

126.08
-

126.93
-

139.05
-

131.48
-

132.27
-

145.04
-

137.16
-

137.88
-

151.12
-

-

-

-

-

-

(80.88)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.82

121.68

133.39

126.08

126.93

58.17

131.48

132.27

145.04

137.16

137.88

151.12

2600
171.33

2601
171.41

2602
182.10

2603
177.89

2604
177.85

2605
188.88

2606
184.51

2607
184.36

2608
195.73

2609
191.21

2610
190.95

2611
202.65

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.98

2.96

2.94

2.90

2.87

2.83

2.77

2.71

2.65

2.57

2.49

2.33

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2.98

2.96

2.94

2.90

2.87

2.83

2.77

2.71

2.65

2.57

2.49

2.40

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

0.29

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่

13.61

13.15

9.66

14.13

13.65

10.03

14.65

14.15

10.41

15.17

14.66

10.79

8.50

8.41

8.92

8.75

8.64

9.16

8.98

8.87

9.40

9.21

9.09

9.63

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และใช้จ่ายตัดจาหน่าย
ลบ: เงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ลบ: เงินลงทุนเพื่อต่อสัญญาทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

28.37

27.77

24.75

28.97

28.31

25.14

29.46

28.73

25.40

29.82

29.01

25.44

142.97
-

143.63
-

157.35
-

148.92
-

149.54
-

163.74
-

155.06
-

155.63
-

170.32
-

161.39
-

161.93
-

177.21
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142.97

143.63

157.35

148.92

149.54

163.74

155.06

155.63

170.32

161.39

161.93

177.21

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
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กระแสเงินสดอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
(หน่วย: ล้านบาท)

2612
197.98

2613
197.61

2614
209.65

2615
204.83

2616
204.35

2617
216.74

2618
211.76

2619
211.18

2620
223.91

2621
219.20

2622
218.91

2623
58.24

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.33

0.24

-

-

-

-

-

-

-

-

12.50

12.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

2.29

2.18

2.06

1.91

0.82

-

-

-

-

-

8.00

8.00

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.29

0.29

0.29

0.41

0.41

0.40

0.36

0.30

0.28

0.19

0.14

0.08

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่

15.70

15.17

11.17

16.24

15.69

11.56

16.78

16.21

11.96

17.32

16.74

3.31

9.43

9.29

9.85

9.72

9.57

10.15

9.90

9.05

3.73

1.83

33.09

24.14

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และใช้จ่ายตัดจาหน่าย
ลบ: เงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ลบ: เงินลงทุนเพื่อต่อสัญญาทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

29.05

27.17

23.37

28.27

26.49

22.11

27.03

25.56

15.96

19.35

70.48

48.03

168.93
-

170.43
-

186.28
-

176.56
-

177.86
-

194.62
-

184.74
-

185.61
-

207.94
-

199.85
-

148.43
-

10.21
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165.38

-

(165.38)

168.93

170.43

186.28

176.56

177.86

194.62

184.74

185.61

207.94

365.23

148.43

(155.17)

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

เอกสารแนบ 5: สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับการทารายการ
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) (“WHA ID”)
ผู้ให้เช่า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่
เช่า

ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ใ นนิ ค ม อุ ต ส า ห ก รร ม ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ ช ล บุ รี 1 (WHA CIE 1) ต า บ ล บ่ อ วิ น อ า เ ภ อ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับ
ที่

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

1)

52626

เช่าทัง้
โฉนด

5-1-42

2)

234134

เช่าทัง้
โฉนด

0-2-89.6

อาคาร
ที่เช่า
อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
3,360

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

ค่าเช่า

ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด เมื่อรวมกับราคาซือ้ ขายของสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สอง จะไม่เกิน 1,356,600,000 บาท
ค่ า เช่ า ส าหรับ ค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง จะไม่เกิน 80,000,000 บาท
ระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุ

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด) (“WHA ESIE”)
ผูใ้ ห้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง และตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับ
ที่
1)

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

17014

แบ่งเช่า

9-3-50.7
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อาคาร
ที่เช่า
อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
5,640

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
2)

19278

แบ่งเช่า

6-2-66.4

อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

3,820

Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

3)

26792

แบ่งเช่า

6-1-20

อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

3,372

Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

4)

26793

เช่าทัง้
โฉนด

4-2-33.9

อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

3,260

Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

5)

26795

แบ่งเช่า

0-0-85.5

อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

2,988

Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

4,240

Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

170699
6)

175592

5-2-62.4
แบ่งเช่า

7-0-46.2

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับ
ที่

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

1)

229436

แบ่งเช่า

16-1-43.5

ค่าเช่า

อาคาร
ที่เช่า
อาคารคลังสินค้า
จานวน
1 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
5,124

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Warehouse
Building
จานวน 1 ยูนิต

ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด เมื่อรวมกับราคาซือ้ ขายของสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สอง จะไม่เกิน 1,356,600,000 บาท
ค่ า เช่ า ส าหรับ ค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง จะไม่เกิน 80,000,000 บาท
ระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุ
สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ห้ ในกรณีที่การเช่าทรัพย์สินรายการใดเป็ นการแบ่งเช่าเพียงบางส่วนของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งเนื่องจากพืน้ ที่ของที่ดินส่วนที่
เช่ า ในการเข้า เหลือในที่ดินแปลงนัน้ สามารถนาไปก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมจากอาคารที่เช่าได้ในอนาคตซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่ติดกันกับพืน้ ที่
ออกพื ้น ที่ เ พื่ อ เช่าของผูเ้ ช่า (“พืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติม”) ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือบุคคลที่ผใู้ ห้เช่ากาหนดให้เป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง (“ผูด้ าเนินการ
ด า เ นิ น ก า ร ก่อสร้าง”) มีสิทธิผ่านเข้าออกพืน้ ที่เช่าที่ติดกันเพื่อเข้าไปดาเนินการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมติดกับอาคารที่เช่าของผู้
ก่ อ สร้ า งส่ ว น เช่าบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติมนัน้ (“อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขยายเพิ่มเติม 1. เมื่ อ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ แ จ้ง ความประสงค์ใ ห้มี ก ารก่ อ สร้า งอาคารส่ ว นขยายเพิ่ ม เติ ม ผู้เ ช่ า ยิ น ยอมให้ผู้ใ ห้เ ช่ า และ/หรื อ
ผูด้ าเนินการก่อสร้างมีสิทธิที่จะก่อสร้างบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติม โดยจะต้องเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผู้
เช่าพืน้ ที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติมดังกล่าว ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่า
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2.

3.

จะแจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อนที่ จะมีการเริ่มด าเนิน การก่อสร้า ง โดยจะต้องดาเนิ นการก่อสร้า งดังกล่า วตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และการดาเนินการก่อสร้างจะต้องไม่ทาให้มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติในทรัพย์สินที่เช่าของผูเ้ ช่า
และผูเ้ ช่าพืน้ ที่จนเกินสมควร โดยผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างจะดาเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบอันอาจ
เกิดขึน้ ดังกล่าวให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จะสามารถทาได้
ในกรณีที่การก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมตามความในวรรคก่อนก่อให้เกิดความเสียหาย/สูญหาย แก่บุคคล และ/
หรืออาคาร และ/หรือทรัพย์สิน อื่น ใด หรือในกรณี ที่ ผู้ให้เ ช่า และ/หรือผูด้ าเนิ นการก่อสร้างกระท าผิด กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างตก
ลงรับ ผิด ชดใช้ค่ า เสียหายนั้น แต่ เพียงฝ่ ายเดี ยวทั้งหมด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี ้ ผู้ใ ห้ เช่า และ/หรือ
ผูด้ าเนินการก่อสร้างจะจัดทาประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Contractor All Risk Insurance) เพื่อครอบคลุมความ
เสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการก่อสร้างดังกล่าว
ผูเ้ ช่ายินยอมให้
2.1. ผูใ้ ห้เช่า ผูด้ าเนินการก่อสร้าง และผูใ้ ห้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ใช้เส้นทางภายใน
แปลงที่ดินในส่วนที่อยู่ในทรัพย์สินที่เช่าเป็ นทางผ่านเข้าออกได้ระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม
2.2. ผูใ้ ห้เช่า (รวมถึงบริวารของผูใ้ ห้เช่าและบุคคลที่ผใู้ ห้เช่ากาหนด) ใช้เส้นทางภายในแปลงที่ดินในส่วนที่อยู่ใน
ทรัพย์สินที่เช่าเป็ นทางผ่านเข้าออกได้ตลอดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ ภายหลังจากการ
ก่อสรร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชาระคืนค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาซ่อมแซมถนนที่ผูเ้ ช่าได้ชาระออกไป โดย
คานวณตามสัดส่วนพืน้ ที่อาคารที่เช่าและพืน้ ที่อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ตราบใดที่
ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างไม่มีสิทธิใช้ถนนเข้าออกพืน้ ที่ส่วน
ขยายเพิ่มเติม ดังนั้น ผูใ้ ห้เช่าจึงไม่มีหน้าที่ในการชาระค่าซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด และหากพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่า
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมถนนเป็ นความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินงานก่อสร้างของผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะเป็ น
ผูช้ าระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมถนนดังกล่าวทั้งจานวน
นอกเหนือจากการประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของสัญญาที่จะ
เข้าทากับเจ้าของทรัพย์สิน 3 (สาม) ราย สัญญาเช่าทรัพย์สิน ในหัวข้อการประกันภัย) ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะจัดให้มี
ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) โดยทาเป็ นการประกันภัยอาคารที่เช่าให้ครอบคลุมถึงอาคารส่วน
ขยายเพิ่มเติมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ ครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารที่เช่าและอาคารส่วน
ขยายเพิ่มเติม โดยวงเงินเอาประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวม
ต้นทุนค่าที่ดินและงานฐานราก ทั้งนี ้ โดยระบุช่ือผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กู้ของผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ อาประกัน
ร่วมกันและเป็ นผูร้ บั ประโยชน์รว่ มกันในกรมธรรม์ประกันภัยที่จดั ทาขึน้ สาหรับอาคารที่เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม
หรือที่ได้จดั ทาประกันภัยแยกตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่ผเู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ และกาหนดให้ผู้
เช่า และ/หรือผู้ใ ห้กู้ข องผู้เช่า (ถ้า มี) และผู้ใ ห้เช่า ได้รับ ค่ า สิน ไหมทดแทนตามสัด ส่ว นของพืน้ ที่ ที่ แ ต่ ล ะฝ่ ายมีสิทธิ
ครอบครองหรื อมีก รรมสิ ท ธิ์ ทั้งนี ้ ผู้เช่า และ/หรือผู้ใ ห้กู้ข องผู้เช่า (ถ้า มี) จะเป็ น ผู้ได้รับ ค่ า สิน ไหมทดแทนจากการ
ประกันภัยในส่วนของอาคารที่เช่าดังกล่าวทัง้ หมดเพื่อนาไปดาเนินการตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีแ้ ละผูใ้ ห้เช่าจะเป็ น
ผูไ้ ด้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ทั้งนี ้ ผู้ เช่าและผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะ
รับ ผิด ชอบค่าใช้จ่ายหรือค่า ธรรมเนียมใด ๆ ที่ เกิด ขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องจากการดาเนิน การดังกล่าวและการชาระเบีย้
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่แต่ละฝ่ ายมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์
อย่างไรก็ดี หากมีการจัดทาประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) แยกกันระหว่างอาคารที่เช่า และ
อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม คู่สญ
ั ญาตกลงสละสิทธิในการไล่เบีย้ ระหว่างกัน
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4.

ภายหลังการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ผูใ้ ห้เช่าให้สิทธิผเู้ ช่าในการลงทุนในอาคารส่วนขยายเพิ่มเติ ม
ทัง้ นี ้ ตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันต่อไป

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
(“WHA IB”)
ผูใ้ ห้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
1.

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ดังนี ้
ลาดับ
ที่
1)

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

90909

แบ่งเช่า

2-3-15

2)

แบ่งเช่า

3)

แบ่งเช่า

4)

แบ่งเช่า

5)

2.

90924

แบ่งเช่า

อาคาร
ที่เช่า
อาคารโรงงาน
จานวน
4 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
516
516
660

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Attached
Building
จานวน 4 ยูนิต

660
3-1-73

อาคารโรงงาน
จานวน
1 หลัง

1,152

Attached
Building
จานวน 1 ยูนิต

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี ดังนี ้
ลาดับ
ที่
1)

3.

โฉนดที่ดิน
เลขที่
27145,
55384

2)

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

แบ่งเช่า

9-2-81,
1-0-9.5

อาคาร
ที่เช่า
อาคารโรงงาน
จานวน
2 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
4,662
5,040

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Attached
Building
จานวน 2 ยูนิต

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับ
ที่
1)

ค่าเช่า

โฉนดที่ดิน
เลขที่

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

473

แบ่งเช่า

18-1-15

อาคาร
ที่เช่า
อาคารคลังสินค้า
จานวน
1 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
3,777

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Warehouse
Building
จานวน 1 ยูนิต

ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด เมื่อรวมกับราคาซือ้ ขายของสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สอง จะไม่เกิน 1,356,600,000 บาท
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ค่ า เช่ า ส าหรับ ค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง จะไม่เกิน 80,000,000 บาท
ระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุ

สรุ ปเงือ่ นไขเพิ่มเติมของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะทรัส ตี ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“ผูเ้ ช่า”)
วัตถุประสงค์ใน ผูเ้ ช่าตกลงว่าจะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดาเนินการอื่นใดกับทรัพย์สินที่เช่า อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการให้
การเช่า
เช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ซึ่งรวมถึงการให้เช่า
หลังคา และ/หรือพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบกิจการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อ
จาหน่าย (Solar Rooftop) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผูเ้ ช่าหรือตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผูเ้ ช่า เว้น
แต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะได้ตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ระยะเวลาการ ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผูเ้ ช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ามีกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
เช่า
(“ระยะเวลาการเช่า”)
การจดทะเบียน คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สิทธิการเช่า
ภายในวัน และเวลาตามที่ คู่สัญ ญาจะได้ต กลงกัน (“วัน จดทะเบียนสิท ธิ การเช่า ”) ทั้งนี ้ คู่สัญ ญาตกลงว่ า การจด
ทะเบียนจะต้องมีขึน้ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั แจ้งจากผูเ้ ช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้การใช้สิทธิหรือการปฏิบตั ิหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีเ้ ริ่มขึน้ ในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
การชาระค่าเช่า
1. ในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า
2. การชาระเงินค่าเช่าและเงินใด ๆ ตามสัญญานีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่
สมบูรณ์ต่อเมื่อผูใ้ ห้เช่าได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้วเท่านัน้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่การชาระ
เงินค่าเช่าและเงินใด ๆ ตามสัญญานีด้ ว้ ยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (wire transfer) จะถือว่าเป็ นการ
ชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูใ้ ห้เช่าได้รบั การยืนยันยอดเงินที่ได้รบั ชาระจากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ได้รบั
เงินครบตามจานวนค่าเช่า โดยผูเ้ ช่าจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ผูเ้ ช่า

สิ ท ธิ ใ นการต่ อ 1.
อายุสญ
ั ญาเช่า
ของผูเ้ ช่า

2.

ผู้ใ ห้เช่า ให้ค ามั่น จะให้เช่า แก่ผูเ้ ช่า ในการต่ ออายุสัญ ญาเช่า ทรัพย์สิน มีกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ ) ปี
ภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า (“ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ”) ทัง้ นี ้ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ
เหมือนกับสัญญาเช่าทรัพย์สินฉบับนีท้ กุ ประการ (“สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า”) ทัง้ นี ้ โดยไม่ให้นาข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกรณีดงั ต่อไปนีม้ าใช้บงั คับกับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
1.1. ค่าเช่า ตามที่กาหนดในข้อสัญญาว่าด้วยเรื่องค่าเช่าและการชาระค่าเช่าสาหรับระยะเวลา 30 ปี แรก
1.2. สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่า
1.3. หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูเ้ ช่า
1.4. หน้าที่ของผูใ้ ห้เช่าในการไม่จาหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า และ
1.5. เหตุผิดนัดโดยผูใ้ ห้เช่าจากการจาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินที่เช่า
ให้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขสาหรับค่าเช่าและหน้าที่ของผูใ้ ห้เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ มีรายละเอียด
ดังนี ้
2.1. ค่าเช่าให้เป็ นไปตามข้อสัญญาว่าด้วยเรื่องค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
2.2. หน้าที่ของผูใ้ ห้เช่าตามข้อ 4 สาหรับสัญญาเช่าที่ต่ออายุให้เป็ นดังนี ้
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3.
4.

5.

6.
ห ลั ก ป ร ะ กั น
การปฏิบัติตาม 1.
สั ญ ญ า ข อ ง
ผูใ้ ห้เช่า
2.

3.

ผูใ้ ห้เช่าสามารถจาหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลภายนอก
และอาจก่อภาระผูก พัน หรื อก่ อสิท ธิ อื่ น ใดในทรัพย์สิ น ที่ เช่า ได้ ในกรณี ที่ บุค คลภายนอกผู้รับ โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูเ้ ช่าเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บงั คับ
ของสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
ผูเ้ ช่าสามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้โดยการแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษร
ภายในปี ที่ 21 (ยี่สิบเอ็ด) ถึงปี ที่ 25 (ยี่สิบห้า) ของระยะเวลาการเช่า
คู่สัญญาจะร่วมมือกันในการดาเนิน การเพื่อให้ได้รบั อนุมัติ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่ ว ยงานราชการอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ถ้า มี) เพื่อให้การต่อระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สิน ที่เช่านั้น เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผเู้ ช่าได้แจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ผใู้ ห้เช่าทราบแล้ว คู่สญ
ั ญาทัง้ สอง
ฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สิ นที่เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุนี ้ ณ สานักงานที่ดิน
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี ้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุ”)
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุให้แก่ผใู้ ห้เช่า
ผูใ้ ห้เช่าตกลงจดทะเบียนจานองทรัพย์สินเพื่อเป็ นประกันข้อตกลงของผูใ้ ห้เช่าในเรื่องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าของผูเ้ ช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับนีแ้ ละประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูใ้ ห้เช่าอันเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่าบังคับ
สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผเู้ ช่าเป็ นผูย้ ึดถือโฉนดที่ดินที่จานองไว้นบั ตัง้ แต่วนั จด
ทะเบียนจานอง
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนจานองทรัพย์สินที่จานอง ณ สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในวันเดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า โดยจะระบุวงเงินจานองในจานวนไม่สูงกว่าราคาประเมิน
เฉลี่ยของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผเู้ ช่าลงทุนในครัง้ นี ้ หรือใน
กรณีที่มีการกาหนดวงเงินจานองอย่างสูงไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กาหนดวงเงินจานองในจานวนสูงสุด
เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถให้ระบุได้ ซึ่งจะต้องไม่สงู กว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผเู้ ช่าลงทุนในครัง้ นี ้ ในการนี ้ สาหรับกรณีที่มีกฎหมายกาหนด
วงเงินจานองสูงสุดไว้สาหรับที่ดินแปลงใด ทุก ๆ 10 (สิบ) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า คู่สญ
ั ญาตกลง
ดาเนินการเพิ่มวงเงินจานองให้เท่ากับจานวนสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถให้ระบุได้ ณ ขณะนัน้ ๆ
ซึ่งจะต้องไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่
เช่าที่ผเู้ ช่าลงทุนในครัง้ นี ้
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้มีการไถ่ถอนจานองในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุ และผูเ้ ช่าจะส่งมอบโฉนดที่ดินที่จานองคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่าในวันที่มีการไถ่ถอนจานองดังกล่าว

สิ ท ธิ ข องผู้เ ช่ า ผูเ้ ช่าสามารถใช้ช่ือทางการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขต
ใ น ก า ร ใ ช้ ช่ื อ ประกอบการอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ผเู้ ช่าสามารถประกอบกิจการ
ทางการค้า
ต่าง ๆ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค
(แล้วแต่กรณี) ได้อย่างถูกต้องและเต็มที่ ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าฉบับนีเ้ ท่านัน้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
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หน้าที่ของผูเ้ ช่า 1.

ผูเ้ ช่าตกลงปฏิบตั ิ จัดทา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้

2.

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อหน้าที่ในการชาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ของผูใ้ ห้เช่าตามที่
ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระทาการ ผูเ้ ช่าตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซ่อมบารุ งรักษา ซ่อมแซม แล ะปรับปรุ ง
ทรัพย์สินที่เช่าหรือกระทาการใด ๆ ทัง้ ปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ในสัญญานีต้ ลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุดว้ ยค่าใช้จ่ายของผู้
เช่าทัง้ สิน้

3.

ผูเ้ ช่าจะไม่ทาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และจะไม่ทาการแก้ไขดัดแปลงส่วน
ใด ๆ ของทรัพย์สินที่เช่าอันเป็ นการทาให้ทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่าอัน
ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใด เว้นแต่จะได้ปรึกษาหารือกับผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะมีสิทธิกระทาได้
เมื่อได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่าก่อนโดยผูใ้ ห้เช่าจะไม่ปฎิเสธโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่ารับทราบว่าอาจมีการติดตัง้ แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน้ ที่หลังคาที่เช่า ซึ่งรวมถึงการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนพืน้ ที่บางส่วนของทรัพย์สินที่เช่าของกองทรัสต์ที่จาเป็ นในการประกอบโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจาหน่าย (Solar Rooftop) (“โครงการ Solar Rooftop”) ซึ่ง
หากการติดตัง้ ดังกล่าวไม่เป็ นการแก้ไขดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าอันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้
เช่าและผูเ้ ช่าช่วงจะแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการติดตัง้ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรือ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึงส่วน
ควบจากโครงการ Solar Rooftop ที่ได้รบั มอบมาจากผูป้ ระกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop (ถ้ามี)) ตกเป็ น
กรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่าตามสภาพที่ควรจะเป็ นซึ่งเป็ นการชารุ ดบกพร่องตามปกติ ณ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า
หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) โดยผูเ้ ช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนใด ๆ จากผูใ้ ห้เช่า เพื่อ
ประโยชน์แห่งความชัดเจนผูใ้ ห้เช่ารับทราบและยอมรับว่าผูเ้ ช่าช่ว งพืน้ ที่ โครงการ Solar Rooftop และ/หรือ
บุคคลที่ผเู้ ช่าช่วง และ/หรือผูป้ ระกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop เป็ นเจ้าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยไม่ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า

4.

ในกรณีที่การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่าตามความใน
วรรคก่อนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คลหรืออาคารอื่นใด หรือในกรณีที่ผเู้ ช่ากระทาผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และ/หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนัน้ แต่
เพียงฝ่ ายเดียวทัง้ หมดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาในฐานะผูค้ รอบครองทรัพย์สินที่เช่า

5.

ตลอดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ ออายุ (แล้วแต่กรณี) ผูเ้ ช่าตกลงจะชาระค่ าบริห ารและ
บารุ งรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางสาหรับพืน้ ที่เช่าให้แก่ผูพ้ ัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ล่วงหน้าเป็ นรายไตรมาสตาม
อัตราค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางตามที่ผพู้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) กาหนด และจะต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่ผพู้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิว
เอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ประกาศใช้สาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ซึ่งการชาระค่าบริหารและบารุ งรักษา
สาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผูเ้ ช่าดังกล่าวจะเป็ นไปในสองลักษณะดังนี ้
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หน้าที่ของผูเ้ ช่า
(ต่อ)

(ก)

ในกรณี ที่ ไม่มีผู้เช่าพืน้ ที่ใ นทรัพย์สินที่ เช่า หรือในกรณี ที่สัญ ญาเช่าระหว่างผูเ้ ช่ากับผูเ้ ช่า พืน้ ที่ไม่มี
ข้อตกลงให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าบริหารและบารุ งรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Attached
Buildings และอาคารคลัง สิ น ค้า ) ผู้เ ช่ า ตกลงจะช าระค่ า บริ ห ารและบ ารุ ง รัก ษาสาธารณู ป โภค
ส่วนกลางสาหรับทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้บริการในการบริหารและบารุ งรักษา
สาธารณูป โภคส่ ว นกลาง หรื อ ผู้พัฒ นาโครงการนิ ค มอุต สาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี)เอง

หน้าที่ของผูเ้ ช่า
(ต่อ)

(ข)

ในกรณีที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่าและสัญญาเช่าระหว่างผูเ้ ช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่มีขอ้ ตกลงให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Detached Building) ผูใ้ ห้เช่า หรือ
ผู้ใ ห้บ ริ ก ารในการบริ ห ารและบ ารุ ง รัก ษาสาธารณูป โภคส่ ว นกลาง หรื อ ผู้พัฒ นาโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม/โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่
กรณี) จะดาเนินการเรียกเก็บค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยตรง
โดยผู้เ ช่ า จะใช้ค วามพยายามด าเนิ น การให้ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ เป็ น ผู้ช าระค่ า บริ ห ารและบ ารุ ง รัก ษา
สาธารณูปโภคส่วนกลางดังกล่าว อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผูเ้ ช่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง
ชาระค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางตลอดระยะเวลาที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่า
ดังกล่าว

6. ผูเ้ ช่าจะดูแลให้ผเู้ ช่ าพืน้ ที่ให้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสุจริต และรักษาไว้ซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีของผูใ้ ห้เช่า และจะไม่
ประกอบกิจการหรือกระทาการใด ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใด กระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7. คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่าภายหลังการจดทะเบียนการเช่า ผูเ้ ช่าจะนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่
และจะดาเนินการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้มีหน้าที่ดูแลให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
หน้า ที่ ข องผู้ใ ห้ 1.
เช่า

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ถือว่าผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผเู้ ช่าในวันเริ่มต้นระยะเวลาการ
เช่าแล้ว

2.

ในวันที่ทาสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการลงนามในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลง
ไว้ (ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานอง

3.

เว้น แต่ ข ้อตกลงตามที่ ระบุไว้ใ นสัญญาฉบับ นีเ้ กี่ยวกับสิท ธิของผู้ให้เช่าในการเข้าออกพืน้ ที่เพื่อด าเนิ นการ
ก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติม (เฉพาะกรณีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด) ผูใ้ ห้
เช่าจะให้ผเู้ ช่าได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้
โดยปราศจากการรอนสิท ธิ ภาระผูกพัน หรือการกระท าใด ๆ ที่ มีผ ลหรืออาจมีผลท าให้ผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ในกรณี ที่ ก ารเช่ า ทรัพ ย์สิ น ที่ เ ช่ า รายการใดในโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผูเ้ ช่าต้องใช้ถนนภายในแปลงที่ดินส่วน
ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้เป็ นทางผ่านเข้าออกเท่านัน้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ ะเรียกว่า "ที่ดินภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์") ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะดาเนินการให้มีการจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผเู้ ช่า
เพื่อให้ผูเ้ ช่า และ/หรือบริวารของผูเ้ ช่า และ/หรือบุคคลที่ผูเ้ ช่ากาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผูเ้ ช่า พืน้ ที่
ภายในทรัพย์สินที่เช่าของผูเ้ ช่า ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลา
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การเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียน
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ณ สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกับวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า หรือวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (กรณีที่ผเู้ ช่าใช้สิทธิใน
การต่ออายุสัญญาเช่า) โดยให้มีกาหนดระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
(แล้วแต่กรณี)
หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใด (ส าหรับ ผู้เ ช่ า ให้ ร วมถึ ง บริ ว ารของผู้เ ช่ า และบุค คลที่ ผู้เ ช่ า ก าหนด) ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
วัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมี
สิท ธิ เรียกร้องค่ า เสียหายใด ๆ ที่เกิด ขึน้ จากการไม่ป ฏิบัติต ามวัต ถุประสงค์ของการใช้ที่ดิ น ภาระติด พั นใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
นอกจากนี ้ ส าหรับ กรณีที่ เป็ นการจดทะเบียนภาระติด พันให้แก่ผูเ้ ช่า ในกรณี ที่ ผู้เช่าโอนสิทธิ การเช่าให้แก่
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระติดพัน
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ ได้จดทะเบียนไว้ใ ห้กับ ผูเ้ ช่า และผู้ใ ห้เช่า ตกลงด าเนิน การจดทะเบียนภาระติด พันใน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผรู้ บั โอนสิทธิการเช่าจากผูเ้ ช่าเพื่อให้ผรู้ บั โอนสิทธิการเช่ามีสิทธิใช้ที่ดินภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ได้ต ลอดระยะเวลาการเช่า หรือ ระยะเวลาการเช่า ที่ ต่ ออายุ (ถ้า มี) โดยไม่มีค่ า ตอบแทน
เช่นเดียวกับผูเ้ ช่า โดยที่ผูใ้ ห้เช่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการจดทะเบียนภาระติดพัน
ดังกล่าว

4.

นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนีแ้ ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอนหรือ
ก่อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

4.1. เป็ นการจานองทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในสัญญานีใ้ ห้กบั ผูเ้ ช่า หรือ
4.2. เป็ นกรณีอื่นใดที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูเ้ ช่า โดยบุคคลภายนอก
ผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจากผูใ้ ห้เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูเ้ ช่าเพื่อยินยอมผูกพัน
และอยู่ภายใต้บงั คับของสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาฉบับนี ้

5.

ผูใ้ ห้เช่าจะต้องดาเนินการให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ทุกรายที่มีอยู่กับผูใ้ ห้เช่าซึ่งมีอยู่ก่อนหรือในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
ถึงการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา และจะใช้ความพยายามอย่า งดีที่สุด ให้ผูเ้ ช่า พืน้ ที่ให้ความยิน ยอมลงนามใน
หนังสือแปลงหนี ้ (Novation Letter) และ/หรือเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นระหว่างผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่า
พืน้ ที่ และผูเ้ ช่า
ทั้งนี ้ หากผูเ้ ช่าพืน้ ที่บางรายที่ไม่ได้ลงนามในหนังสือแปลงหนี ้ (Novation Letter) เพื่อเป็ นคู่สัญญากับผูเ้ ช่า
โดยตรง และผูเ้ ช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการโดยตรงจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวได้ ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่
จัดการดูแลผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว รวมถึงต้องนาส่งผลประโยชน์และเงินประกันการเช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวโดย
ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ผเู้ ช่าตลอดระยะเวลาที่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวยังไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกั บผูเ้ ช่า
นอกจากนี ้ ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการฉบับเดิมหมดอายุ และหากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวประสงค์จะทา
การเช่าที่ดินและอาคารต่อไป ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่จัดการดูแลให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ดังกล่าวเข้าทาสัญญาเช่าและสัญ ญา
บริการกับผูเ้ ช่าโดยตรง

6.

ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ โดยจะใช้ความพยายามดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วัน เริ่มต้น ระยะเวลาการเช่า ทั้งนี ้ หากมีเหตุขัด ข้องประการใดผูใ้ ห้เช่า จะแจ้งให้ผูเ้ ช่า ทราบโดยพลัน โดย
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะร่วมกันพิจารณาหาทางดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
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6.1. ส่งมอบบัญชีรายชื่ อรวมทั้งเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เช่าพืน้ ที่และ
ผูร้ บั บริการภายในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผเู้ ช่า และ

6.2. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อให้ผเู้ ช่าสามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าและมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการได้โดยสมบูรณ์
การประกันภัย

เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
ตกลงให้ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการใช้เงินที่ได้รบั เป็ นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน ภัย เพื่อ
นามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้

1.

ผู้เช่า จะจัด ให้มีประกันภัยความรับ ผิดต่ อบุค คลภายนอก (Public Liability) โดยผู้เช่า ตกลงที่ จะรับผิด ชอบ
ค่ า ใช้จ่า ย หรือค่ า ธรรมเนี ยมใด ๆ ที่ เกิด ขึน้ หรือที่ เกี่ยวเนื่ องจากการดาเนิน การดังกล่า วและการชาระเบีย้
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

2.

ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ าจะจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) โดยทาเป็ นการประกันภัย
อาคารที่เช่าอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุม้ ครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารที่เช่า โดยวงเงิน
เอาประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที่ดินและ
งานฐานราก ทัง้ นี ้ โดยระบุช่อื ผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ อาประกันร่วมกันและเป็ น
ผูร้ บั ประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทาขึน้ สาหรับอาคารที่เช่าหรือที่ได้จัดทาประกันภัยแยกตาม
สัดส่วนของพืน้ ที่ที่ผเู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ และกาหนดให้ผเู้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผู้
เช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าได้รบั ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของพืน้ ที่อาคารที่แต่ละฝ่ ายมีสิทธิครอบครองหรือมี
กรรมสิทธิ์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) จะเป็ นผูไ้ ด้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วน
ของอาคารที่เช่าดังกล่าวทัง้ หมดเพื่อนาไปดาเนินการตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าตก
ลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวและการ
ชาระเบีย้ ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่ผเู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครอง
หรือมีกรรมสิทธิ์

3.

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (ตามนิยามในหัวข้อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูก
ทาลาย) ให้สญ
ั ญาฉบับนีย้ งั คงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป ทัง้ นี ้ เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและยังอยู่
ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญาฉบับนี ้
ต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ให้พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป

กา รโอน สิ ท ธิ
ก า ร เ ช่ า แ ล ะ 1.
การให้เช่าช่วง

ภายในระยะเวลาการเช่า และ/หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุตามสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผเู้ ช่าโอน
สิทธิและหน้าที่ในการเช่าอาคารที่เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่านีไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เช่าให้แก่
บุคคลใด ๆ ได้ ทัง้ นี ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการนาสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่านีไ้ ปเป็ นหลักประกันการ
กูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี ้
การโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่านีจ้ ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของผูใ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญา
ฉบับนี ้ และต้องไม่ผูกพันเกินระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี ้ เว้นแต่เป็ น
การโอนสิทธิให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับผูใ้ ห้เช่า และ/หรือเป็ นการแข่งขันกับกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าจะต้องได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า

(ก) ภายในระยะเวลาการเช่า และ/หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุตามสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผู้
เช่าโอนสิทธิและหน้าที่ในการเช่าที่ดินที่เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่านีไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนของทรัพย์สิน
ที่เช่าให้แก่บุคคลใด ๆ ได้โดยจะต้องได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษรจากผูใ้ ห้เช่า
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อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู้ ช่าสามารถนาสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่านีไ้ ปเป็ นหลักประกันการกูย้ ืม
เงินกับสถาบันการเงินใด ๆ โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการ
นี ้ การโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่านีจ้ ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของผูใ้ ห้เช่า
ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนีแ้ ละต้องไม่ผูกพันเกินระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่
กรณี)

(ข) เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการให้เช่าที่ดิน อาคารโรงงาน และ/หรือโครงการ Solar Rooftop ผูใ้ ห้
เช่ายินยอมให้ผเู้ ช่านาทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรือที่ดินอันเป็ นส่วน
หนึ่ งของทรัพย์สิ น ที่ เช่ า อาคารโรงงาน และ/หรือพืน้ ที่ โครงการ Solar Rooftop ไม่ว่ า ทั้งหมดหรื อ
บางส่วนได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าก่อน ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการให้เช่าช่วงนัน้ ต้องไม่
เป็ นการให้เช่าช่วงแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้ามภายใต้กฎระเบียบ
ที่ผพู้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี)
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อกาหนดในการต่ออายุ สญ
ั ญาจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายใดมีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าและสัญญาบริการเกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูเ้ ช่า เมื่อ
ได้รบั การแจ้งจากผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าอาจเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ สาหรับระยะเวลาที่
เกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูเ้ ช่า ในวันเดียวกันกับวันที่มีการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการฉบับดังกล่าวกับผูเ้ ช่า ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความตกลงผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ นัน้ โดย
ผูใ้ ห้เช่าจะใช้ความพยายามและจะไม่ปฏิเสธการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ภาษี อากรและ 1.
อากรแสตมป์ ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ 2.
ทรัพย์สินที่เช่า

ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ ก่อนวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า และตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
ผูเ้ ช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียม หรือภาษี อื่นใดที่ทางราชการอาจ
กาหนดเพิ่มเติ มหรือใช้บังคับ ที่ เกี่ยวเนื่ อ งกับ ที่ ดิ น และสิ่งปลูกสร้า ง และ/หรือรายได้ห รือการใช้ป ระโยชน์
ครอบครองจากทรัพย์สินที่เช่านับตัง้ แต่วนั ครบกาหนด 3 (สาม) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า

3.

ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ชาระค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และ/หรือภาษี อื่นใดแทนคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายไปก่อน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ตอ้ งชาระค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกลงชาระคืนให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้ชาระ
ไปก่อนจนครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทาการนับจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้

4.

ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาฉบับนีแ้ ละสัญญาฉบับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุ

ค่ า ธรรมเนี ย ม 1.
และค่าใช้จ่าย

เว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใดที่ ร ะบุไ ว้ใ นส่ว นอื่ น ของสัญ ญาฉบับ นี ้ ผู้เ ช่ า ตกลงจะรับ ผิด ชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าครัง้ แรกทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาฉบับนี ้
นอกจากนี ้ เว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายอื่น ใดที่ ระบุไว้ในส่วนอื่น ของสัญ ญาฉบับนี ้ ผู้เช่า ตกลงเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ใช้บงั คับอยู่ตลอดระยะเวลา
การเช่า และ/หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุ
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เหตุผิดนัด

2.

ผูเ้ ช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจานองทรัพย์สิน รวมถึ งค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานอง (ครัง้ แรก และทุก ๆ ครัง้ ที่มีการเพิ่มวงเงินจานองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูใ้ ห้เช่า) ทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาฉบับนี ้

3.

ผู้เ ช่ า ตกลงจะรับ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใดอัน เกี่ ย ว กับ การจดทะเบี ย นภาระติ ด พัน ใน
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ครัง้ แรก และ
ทุกๆ ครัง้ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทางเข้า -ออกของกองทรัสต์ที่กาหนดไว้ใ น
สัญญาฉบับนี ้

4.

ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบารุงรักษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการบารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ และยังคงค้างชาระอยู่ก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า นอกจากนี ้ ผู้
เช่า ตกลงเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบในภาระหนี ส้ ิน ค่ า ใช้จ่า ย ค่ า บ ารุ งรัก ษา และภาระผูกพัน ใด ๆ ที่ เกี่ยวกับ หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการบารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาการเช่า และ/หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ใดที่ตนไม่พึงได้รบั คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวคืนให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี ้ ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคู่สญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
1. เหตุผิดนัดโดยผูใ้ ห้เช่า
1.1. ในกรณีที่ผูใ้ ห้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ หรือสัญญาตกลง
กระทาการ (เจ้า ของทรัพย์สิน ) หรือผิด ค ารับ รองที่ ใ ห้ไว้ใ นสัญ ญานี ้ หรือสัญ ญาตกลงกระท าการ
(เจ้าของทรัพย์สิน) และผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามสัญญาภายใน 90
(เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่
คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ผเู้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้
1.2. ในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าผิดคามั่นจะให้เช่าแก่ผเู้ ช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินสาหรับระยะเวลาการเช่า
ที่ ต่ ออายุต ามที่ ระบุไว้ใ นเรื่องสิท ธิ ในการต่ ออายุสัญ ญาเช่า ของผู้เช่า ให้ถือว่ า เป็ น เหตุผิด นัด ตาม
สัญญานีท้ นั ที
1.3. ในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าจาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่ าภายในระยะเวลาการเช่าช่วงแรกโดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมจากผูเ้ ช่า ให้ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานีท้ นั ที
1.4. ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานีถ้ ูกยึดตามคาสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผูใ้ ห้
เช่า ซึ่งผูใ้ ช้สิทธิได้ใช้สิทธิถกู ต้องตามกฎหมาย อันเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่เช่าอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้
1.5. ในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ลม้ ละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริษัท
การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผูใ้ ห้เช่า ซึ่งผูเ้ ช่าเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถ
ของผูใ้ ห้เช่าในการชาระหนีห้ รือปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
2. เหตุผิดนัดโดยผูเ้ ช่า
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2.1.

การสิ น้ สุด ของ
สัญญา

ในกรณีที่ผเู้ ช่าจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้
ในสัญญานี ้ และผูเ้ ช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามสัญญาภายใน 90 (เก้าสิบ)
วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญา
ได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ผใู้ ห้เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ หรือเว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ฉบับนีเ้ ป็ นผลเนื่องมาจาก
(ก) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ซ่งึ เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูใ้ ห้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกรณีสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินกับ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด)

1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี)
2. คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
3. เนื่องจากมีการเพิกถอนหรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือคาสั่งของหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทัง้ นี ้ โดยไม่ใช่ความผิด
ของผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่า และทรัสตี

4. ในกรณีที่เนือ้ ที่ทงั้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญของที่ดินที่เช่าแต่ละแปลงตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตสารวจเพื่อการเวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทาให้ผู้
เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าบางแปลงได้อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ โดยที่ผเู้ ช่ามีสิ ทธิพิจารณาว่า
จะให้สญ
ั ญาฉบับนีส้ นิ ้ สุดลงเฉพาะแปลงทรัพย์สินที่เช่าที่ได้รบั ผลกระทบหรือไม่
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัส
เตรียลเอสเตท จากัด (“WHA ID”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

ผูข้ าย
ราคาซือ้ ขาย

คู่สญ
ั ญาตกลงกันซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ในราคาสุทธิรวมประมาณ [•] บาท ([•]) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยผูซ้ ือ้ จะชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวทัง้ สิน้ ภายในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ การชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าว อาจชาระใน
รูปของเช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ าย ทัง้ นี ้ ตามที่ผขู้ ายจะได้แจ้งให้แก่ผู้
ซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ หรือจะชาระด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะได้ตกลงร่วมกัน และ
ผูข้ ายจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผซู้ อื ้ เป็ นหลักฐาน
การชาระราคาซือ้ ขายและเงินใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด นอกเหนือจากเช็คเงินสด (cashier’s
cheque) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูข้ ายได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้วเท่านัน้

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด (“WHA IB”)
ผูข้ าย
ราคาซือ้ ขาย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
คู่สญ
ั ญาตกลงกันซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ในราคาสุทธิรวมประมาณ [•] บาท ([•]) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยผูซ้ ือ้ จะชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวทัง้ สิน้ ภายในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ การชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าว อาจชาระใน
รูปของเช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ าย ทัง้ นี ้ ตามที่ผขู้ ายจะได้แจ้งให้แก่ผู้
ซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บังคับ หรือจะชาระด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะได้ตกลงร่วมกัน
และผูข้ ายจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผซู้ อื ้ เป็ นหลักฐาน
การชาระราคาซือ้ ขายและเงินใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด นอกเหนือจากเช็คเงินสด (cashier’s
cheque) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูข้ ายได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้วเท่านัน้
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สรุ ปเงือ่ นไขเพิ่มเติมของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กบั บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ทัง้ 2 ราย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช (“ผูซ้ อื ้ ”)
การซือ้ ขาย
ผูซ้ อื ้ ตกลงจะซือ้ สังหาริมทรัพย์ (รายการสังหาริมทรัพย์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) (“สังหาริมทรัพย์”) จากผูข้ ายและ
สังหาริมทรัพย์
ผูข้ ายตกลงจะขายสังหาริมทรัพย์ให้ผซู้ อื ้ ในราคาและตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
ทั้งนี ้ การซือ้ ขายตามที่กาหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับระหว่างคู่สัญญาในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่าตามที่
กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สิน (“วันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ”)
การโอน
คู่สญ
ั ญาตกลงให้การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนีม้ ีผลสมบูรณ์ในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ และได้มี
กรรมสิทธิ์ใน
การชาระราคาซือ้ ขายให้กับผูข้ ายครบถ้วนตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีแ้ ล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) โดยให้ถือว่าผูข้ ายได้ส่ง
สังหาริมทรัพย์
มอบการครอบครองในสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผซู้ อื ้ ณ สถานที่อนั เป็ นที่ตงั้ ของสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ
นอกจากนี ้ ผูข้ ายตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ นิ ค่าใช้จ่าย ค่าบารุงรักษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
บารุ งรักษาสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็ นผูข้ ายที่เกิดขึน้ และยังคงค้างชาระอยู่ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้รบั
เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้รบั คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้ รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ค่ า ธรรมเนี ย ม ผูซ้ อื ้ ตกลงจะรับผิดชอบสาหรับบรรดาค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดมีขึน้ เนื่องจากการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ ได้มาซึ่ง
และภาษีอากร กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และผูซ้ อื ้ ตกลงรับผิดชอบค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์
คารับรอง
ณ วันที่ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ ผูข้ ายรับรองว่าสังหาริมทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เกี่ยวกับ
อยู่เพียงการจานา หรือให้เช่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ หรือนาสังหาริมทรัพย์ไปเป็ นหลักประกันโดยประการอื่นใดแก่บคุ คลใด ๆ รวมถึง
สังหาริมทรัพย์
การก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ หรือทาให้สิทธิในการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผูซ้ ือ้ ด้อย
ลงหรือด้อยกว่าบุคคลอื่น
ผูซ้ อื ้
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สิน
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สินกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัส
เตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHA ID”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ านอง
ท รั พ ย์ สิ น ที่ ที่ ดิ นพร้ อ มสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า งใ นนิ ค ม อุ ต ส า หก รร มดั บ บ ลิ ว เ อ ชเ อ ชล บุ รี 1 ( WHA CIE 1) ต า บ ล บ่ อ วิ น อ า เภ อ
จานอง
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่

โฉนดที่ดินเลขที่

อาคาร

ประเภทของอาคารโรงงาน

1)

52626

2)

234134

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

(“ทรัพย์สินที่จานอง”)
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สินกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีส
เทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด) (“WHA ESIE”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
ผูจ้ านอง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ 1. ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในนิ ค มอุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ อี ส เทิ ร ์ น ซี บ อร์ ด 1 (WHA ESIE 1) ต าบล
ตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
จานอง
ลาดับที่

โฉนดที่ดินเลขที่

อาคาร

ประเภทของอาคารโรงงาน

1)

17014

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

2)

19278

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

3)

26792

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

4)

26793

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

5)

26795

6)

170699

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

7)

175592

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

2. สิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ซึ่งตัง้ อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 229436 ตาบลเขา
คันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่
1)

โฉนดที่ดินเลขที่

อาคาร

ประเภทของอาคารโรงงาน

229436

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Warehouse Building
จานวน 1 ยูนิต

(“ทรัพย์สินที่จานอง”)

109

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สินกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัส
เตรียล บิวดิง้ จากัด (“WHA IB”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
ผูจ้ านอง
ท รั พ ย์ สิ น ที่ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัด
จานอง
ชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่

2.

โฉนดที่ดินเลขที่

อาคาร

ประเภทของอาคารโรงงาน

1)

90909

อาคารโรงงาน
จานวน 4 หลัง

Attached Building
จานวน 4 ยูนิต

2)

90924

อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

Attached Building
จานวน 1 ยูนิต

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี ดังนี ้
ลาดับที่
1)

3.

โฉนดที่ดินเลขที่

อาคาร

ประเภทของอาคารโรงงาน

27145

อาคารโรงงาน
จานวน 2 หลัง

Attached Building
จานวน 2 ยูนิต

สิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ซึ่งตัง้ อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 473 ตาบลปลวก
แดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับที่
1)

โฉนดที่ดินเลขที่

อาคาร

ประเภทของอาคารโรงงาน

473

อาคารคลังสินค้า
จานวน
1 หลัง

Warehouse Building
จานวน 1 ยูนิต

(“ทรัพย์สินที่จานอง”)
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สรุ ปเงือ่ นไขเพิ่มเติมของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สนิ กับบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ
ทัง้ 3 ราย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช (“ผูร้ บั จานอง” หรือ “กองทรัสต์”)
หนีท้ ี่จานองเป็ น หนีด้ งั ต่อไปนีท้ ี่เกิดขึน้ แล้วหรือที่จะเกิดขึน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าขาดประโยชน์ในการใช้
ประกัน
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน เงินจานวนใด ๆ ที่ตอ้ งคืนตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึน้ อันเนื่องมาจากการเรียกร้องให้ผจู้ านองปฏิบตั ิตามข้อตกลงของผูจ้ านองในฐานะผูใ้ ห้เช่าในเรื่องสิทธิใน
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินของผูร้ บั จานองในฐานะผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน และการที่ผรู้ บั จานองในฐานะผูเ้ ช่าไม่
สามารถใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สิน ของผูร้ บั จานองได้เนื่ องจากเหตุผิดนัดของผูจ้ านองตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน
ก า ร บั ง คั บ ผูร้ บั จานองจะใช้สิทธิบังคับจานองได้ต่อเมื่อผูจ้ านองผิดคามั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ตนให้ไว้กับผูร้ บั จานอง
จานอง
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินหรือตกเป็ นผูผ้ ิดนัด สัญญาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน อันเป็ นเหตุให้ผรู้ บั จานองไม่อาจใช้สิทธิต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินได้
ก า ร ไ ถ่ ถ อ น เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินโดยผูจ้ านองได้ปฏิบตั ิหน้าที่
จานอง
ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว หรือเมื่อสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้ สุดลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าโดยเหตุอื่น อัน
มิใช่เป็ นกรณีที่ผจู้ านองไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น ให้ถือว่าภาระผูกพันของผูจ้ านองภายใต้สญ
ั ญานีส้ ิน้ สุดลงใน
วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ ออายุตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือในวันที่สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินระงับ
หรือสิน้ สุดลงดังกล่าว และผูร้ บั จานองตกลงดาเนินการไถ่ถอนจานองทรัพย์สินที่จานองให้แก่ผจู้ านองในวันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน หรือในวันที่สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้ สุดลงดังกล่าว
ผูร้ บั จานอง
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“WHAID”)
คู่สญ
ั ญา
การดารง
สัดส่วนการถือ
ครอง
หน่วยทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอไอดี”) และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช (“กองทรัสต์”)
1.
ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วนั เริ่มต้นระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าทรัพย์สิน ("
ระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์") ดับบลิวเอชเอไอดีตกลงว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ของดับบลิวเอชเอไอ
ดี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน รวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด
ของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 เท่านัน้
ทั้งนี ้ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน ” ให้หมายความถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

(3)
2.

ข้อตกลงใน
การจัดการ
ความขัดแย้ง
ทาง
ผลประโยชน์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลและผูถ้ ือหุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของนิติบุคคลนัน้ ซึ่งถือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือความเป็ นหุน้ ส่วน
ทัง้ หมด
กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทงั้ นี ้ มิให้รวมถึงกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นดับบลิวเอชเอไอดีตกลงว่าดับบลิวเอชเอไอดี และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอไอดีจะไม่จาหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว หรือนาหน่วยทรัสต์ไปจานาหรือ
ก่อภาระผูกพัน ใด ๆ อัน จะท าให้ดับ บลิว เอชเอไอดี และ/หรือกลุ่มบุค คลเดี ยวกัน ของดับ บลิว เอชเอไอดี ถือ ครอง
หน่วยทรัสต์รวมกันมีจานวนน้อยกว่าสัดส่วนที่กาหนดไว้ขา้ งต้น เว้นแต่ในกรณีจานาหรือก่อภาระผูกพันใด ๆที่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งได้รบั ความยินยอมจากทรัสตีล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ตลอดระยะเวลาที่ดับบลิวเอชเอไอดีปฏิบัติห น้า ที่เป็ นผูบ้ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ข องกองทรัสต์ ดับ บลิวเอชเอไอดีตกลงต่อ
กองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ที่มีผสู้ นใจเช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า ดับบลิวเอชเอไอดีจะเสนอทรัพย์สินทัง้ หมดให้ลกู ค้าเป็ นผู้
พิจารณาตัดสิน ใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สินของฝ่ ายใด รวมถึงการกาหนดค่ าเช่าสาหรับ อาคารที่ สามารถ
เทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ขอ้ มูลที่
เพียงพอแก่ลกู ค้าในการตัดสินใจ
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย
คู่สญ
ั ญา

หน้าที่เกี่ยวกับ
การรับ ชดเชย
รายได้ ค่ า เช่ า
ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
ทรัพย์สิน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
(“เจ้าของทรัพย์สิน”)
และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช (“กองทรัสต์”)
1.
เจ้าของทรัพย์สินจะรับชดเชยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (รวมเรียกเป็ น “ค่าเช่า”) ให้แก่กองทรัสต์จากทรัพย์สินที่เช่าที่
ไม่มีผเู้ ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน (“ระยะเวลาชดเชยรายได้”)
โดยกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า ดังนี ้

2.

3.

อัตราค่าเช่าขัน้ ตา่ ที่รบั ชดเชยรายได้
(บาท/ตารางเมตร)

ประเภททรัพย์สินที่เช่า

ที่ตงั้ ทรัพย์สินที่เช่า

โรงงานแบบ Attached Building

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ชลบุรี 1
และ
โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี

164

โรงงานแบบ Detached Building

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ชลบุรี 1
และ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1

189

คลังสินค้า

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2
และ
โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4

150

ทั้งนี ้ คู่สัญญาตกลงให้เจ้าของทรัพย์สินชาระจานวนเงินชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์เป็ นรายไตรมาส โดยมี
เงื่อนไข ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ถึง ข้อ 5
สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้เช่า (ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินที่เช่า ซึ่ง ไม่ มีผู้เช่า ตลอดระยะเวลาชดเชยรายได้ห รือ เป็ น
ทรัพย์สินที่เช่าที่มีผเู้ ช่าแต่ต่อมาไม่มีผเู้ ช่าก็ตาม) (“ทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า”) เจ้าของทรัพย์สินจะรับชาระการชดเชย
รายได้ค่ า เช่า ตามอัต ราค่ า เช่า ที่ รับ ชดเชยรายได้ที่ ระบุใ นตารางในข้อ 1 ส าหรับ ทรัพย์สิน ที่ เช่า ที่ ไม่มีผู้เช่า ตลอด
ระยะเวลาชดเชยรายได้
ภายใต้ขอ้ กาหนดข้อ 6 หากมีผูเ้ ช่าพืน้ ที่มาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผูเ้ ช่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้าของ
ทรัพย์สินจะพ้นจากหน้าที่ในการรับชาระรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์นับตัง้ แต่วนั เริ่มต้นระยะเวลาการเช่าของผูเ้ ช่า
พืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่านัน้
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4.

5.

ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ดงั กล่าว ในกรณีที่มีสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ”) ของผูเ้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดครบกาหนดอายุการเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ
และไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ เจ้าของทรัพย์สินจะรับชาระรายได้ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชย
รายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1 ตัง้ แต่วนั ครบกาหนดอายุการเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ราย
นัน้ จนถึงวันที่ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือวันที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่มีผเู้ ช่าที่ว่างลงนัน้
(แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน) ซึ่งจะไม่คานึงถึงอัตราค่าเช่ าที่กองทรัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ว่าจะมีมูลค่าน้อย
กว่าหรือมากกว่าอัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1
หากเกิดกรณีผเู้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดผิดนัดหรือไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการได้
เจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งรับชาระค่าเช่าแทนผูเ้ ช่าพืน้ ที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หาก
มีการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใดก่ อนวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้
เนื่องจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ผิดสัญญา (ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม) เจ้าของทรัพย์สินจะชดเชยรายได้ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่รบั
ชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1 ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า จนถึงวันที่ครบกาหนด
ระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือวันที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่านัน้ (แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน) ซึ่ง
จะไม่คานึงถึงอัตราค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ว่าจะมีมลู ค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราค่าเช่าที่
รับชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1
ทัง้ นี ้ วิธีการคานวณมูลค่าที่“กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า” ให้พิจารณาดังนี ้
5.1. นอกเหนือจากเงินประกันการเช่าที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการนัน้ (“เงินประกันการเช่า”)
กองทรัสต์จะพิจารณาดาเนินการเรียกเงินค่าชดเชยความเสียหายตามที่กองทรัสต์มีสิทธิจะได้รบั ตามสัญญา
เช่าและสัญญาบริการจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ต่อไป (“เงินค่าชดเชยความเสียหาย”) ทัง้ นี ้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน
เป็ นอย่างอื่น และ
5.2. กองทรัสต์จะนาเงินประกันการเช่า และ/หรือเงินค่าชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี) ที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ไปใช้ในการ
ซ่อมบารุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่สามารถปล่อยเช่าต่อไปได้ (ถ้ามี) และ
5.3. กองทรัสต์จะพิจารณานาเงินประกันการเช่า และ/หรือเงินค่าชดเชยความเสียหายที่คงเหลือจากการหักค่าซ่อม
บารุงทรัพย์สินที่เช่าตามข้อ 5.2 (ถ้ามี) มาใช้เป็ นค่าชดเชยรายได้ของกองทรัสต์สาหรับระยะเวลาตัง้ แต่วันที่
กองทรัสต์เลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ เป็ นต้นไป และ
5.4. หากกองทรัสต์ได้ใช้เงินประกันการเช่า และ/หรือเงิ นค่าชดเชยความเสียหายครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และ
5.3 แล้ว จะถือว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน หากวันที่กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่าเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ครบ
กาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้าของทรัพย์สินไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์แต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ในกรณีที่คู่สัญญาเห็นสมควรให้มีการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องผูเ้ ช่าพืน้ ที่เพื่อเรียกร้องเงิน
ค่าชดเชยความเสียหาย คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ระหว่างการดาเนินการตามกฎหมายกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว ให้ถือเสมือนว่า
กองทรัส ต์ยังไม่ได้รับ เงิน ค่ า ชดเชยความเสียหายจากผู้เช่า พืน้ ที่ รายนั้น มา เพื่อพิจารณาวิ ธี การค านวณมูล ค่ า ที่
กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ถึง 5.4 ในการนี ้ กองทรัสต์จะใช้ความพยายาม
อย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้รบั เงินค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ และตกลงจะนาส่งจานวนเงินค่าชดเชย
ความเสียหายที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ในจานวนที่เจ้าของทรัพย์สินได้ชาระให้แก่กองทรัสต์มาก่อน คืนให้แก่
เจ้าของทรัพย์สินโดยไม่ชกั ช้า
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6.

หน้าที่ในการ
ชาระค่าใช้จ่าย
ในการ
ปรับปรุง/
เปลี่ยน
ทรัพย์สิน

เจ้าของทรัพย์สินตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได้ หากอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินที่เช่าที่มีผเู้ ช่าตามสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ ต่ากว่าอัตราขัน้ ต่า (“อัตราขัน้ ต่า”) ดังต่อไปนี ้ เจ้าของทรัพย์สินตกลงจะชาระส่วนขาดจากอัตรา
ค่าเช่าขัน้ ต่า (“ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า”) ให้แก่กองทรัสต์
อัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้
(บาท/ตารางเมตร)

ประเภททรัพย์สินที่เช่า

ที่ตงั้ ทรัพย์สินที่เช่า

โรงงานแบบ Attached Building

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอ ชลบุรี 1 และ
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี

164

โรงงานแบบ Detached Building

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอ ชลบุรี 1 และ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1

189

คลังสินค้า

โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 และ
โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4
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การชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าจะรวมถึงกรณีผเู้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ยกเว้นค่าเช่าค่าบริการใน
ช่วงเวลาใด ๆ ในระหว่างระยะชดเชยรายได้ที่มิได้เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีเช่นว่านี ้ เจ้าของทรัพย์สินจะต้อง
ชาระค่าเช่าอัตราขัน้ ต่าเต็มจานวน
หากเกิดกรณีผเู้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดผิดนัดหรือไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการได้
ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าแทนผูเ้ ช่าพืน้ ที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ
แต่อย่างใด แต่เจ้าของทรัพย์สินยังคงต้องชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า
ข้อ 6 นี ้ จะไม่ใช้บงั คับกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทาขึน้ หรือต่ออายุก่อนหรือในวันที่สญ
ั ญานีม้ ีผลใช้บงั คับ /1
ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า เจ้าของทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ อาทิเช่น หลังคา เครื่องปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภยั การทาสีอาคารที่เช่า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) รัว้ และประตูรอบแปลงทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ามี) ระบบ
สาธารณูปโภคที่เชื่อมต่อจากผูใ้ ห้บริการในการบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง โครงสร้างอาคาร การซ่อมแซม
อาคารหรือพืน้ ดินบริเวณทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนจากพืน้ ทรุดตัว (ถ้ามี) รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องที่เสียหายจากการนี ้
ทั้งนี ้ เจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในกรณีที่การ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากความผิดของผูเ้ ช่าพืน้ ที่

115

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ทุกโครงการ)
ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ทรัสตี
วันที่สญ
ั ญามี
ผลใช้บงั คับและ
การแต่งตัง้
ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาการ
จ้างบริหาร

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์”)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช (“กองทรัสต์”)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตกลงแต่งตัง้ และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับการแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ในการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้ โดยให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เริ่มปฏิบตั ิหน้าที่นบั แต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ

คู่สัญ ญาตกลงให้ผูบ้ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ป ฏิบัติ หน้าที่ ต่าง ๆ ตามที่ กาหนดไว้ใ นสัญ ญาฉบับนี เ้ ป็ นระยะเวลา 10 (สิบ ) ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ (“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”)
เมื่อครบระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกหรือระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป (แล้วแต่กรณี) โดยในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีมิได้แจ้งเหตุผิดสัญญาต่อผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนีอ้ อกไป
อีกคราวละ 10 (สิบ) ปี โดยอัตโนมัติ โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญาที่ต่อออกไปให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับ
นี ้ เว้น แต่ อัต ราค่า ตอบแทนของผูบ้ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็ น ร้อยละ 5 (ห้า ) ของรายได้จากการดาเนิน งาน อย่า งไรก็ดี
ระยะเวลาการจ้างบริหารจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ภายใต้สญ
ั ญาการ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์
หน้าที่ของ
1.
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตั ิหน้าที่ท่วั ไปในการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน หรือหน้าที่
ผูบ้ ริหาร
ใด ๆ ที่ คู่สัญ ญาจะได้ต กลงกัน เป็ น ลายลักษณ์อักษรโดยการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ดังกล่า วจะต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนการ
อสังหาริมทรัพย์
ดาเนินงานประจาปี สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูล และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
ลงทุน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ้
ชวน กองทรัสต์จะต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ทราบ โดยที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ตอ้ งผูกพันตามแบบแสดงรายการข้อมูลหรือหนังสือชีช้ วน หากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลหรือหนังสือชีช้ วนไม่สอดคล้องกับหน้าที่ข องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญานี ้ หรือกาหนดหน้าที่ของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้ เว้นแต่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็ นอย่างอื่น
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หน้าที่ของ
2.
ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
(ต่อ)

3.

4.

5.

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการใด ๆ ตามที่ผจู้ ัดการกองทรัสต์จะได้มอบหมายเพิ่มเติมตามสมควร
แก่กรณีเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
มีสิทธิที่จะได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าวตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี หากหน้าที่
นั้นมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อ ย่างมีนัยสาคัญ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั
มอบหมายเพิ่มเติมจากกองทรัสต์ดงั กล่าว ในกรณีดงั กล่าว ทรัสตีมีสิทธิที่จะมอบหมายหน้าที่นนั้ ให้บคุ คลอื่ นปฏิบตั ิแทน
ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ การปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานีเ้ กินสมควร
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที่จะจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบตั ิงานประจาที่อสังหาริมทรัพ ย์ที่กองทรัสต์ลงทุน และดูแล
จัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนในเวลาและจานวนที่เหมาะสม บุคลากรที่จัดให้มีดงั กล่าวต้องเป็ นผูม้ ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และมีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
โดย ณ วันที่ล งนามในสัญญาฉบับนี ้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งโครงสร้างทีมจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทุนเพื่อให้ผจู้ ัดการกองทรัสต์พิจารณา และในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหารฯ
ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะส่งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผูจ้ ัด การกองทรัส ต์เ พื่อ
พิจารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหารฯ ในแต่ละคราว
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน และจะ
เสนอแผนการดาเนินงานประจาปี ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อขออนุมตั ิเป็ น
การล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี และผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเสนอให้ทรัสตีเพื่อขอ
อนุมตั ิเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี โดยส่งพร้อมกับแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ล่วงหน้า 5 (ห้า) ปี เฉพาะที่เกี่ยวกับการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
(Major Renovation)
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสาเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามความ
จาเป็ นและสมควร ซึ่งรวมถึงชุดสาเนาเอกสารประกอบยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงไฟล์สแกนสาเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นผูด้ าเนินการหรือติดต่อประสานงาน เป็ นระยะเวลา
อย่า งน้อย 5 (ห้า ) ปี ย้อนหลังในสภาพสมบูรณ์ค รบถ้วน และพร้อมให้ผู้จัด การกองทรัส ต์ ทรัส ตี และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมื่อสัญญาฉบับนีส้ นิ ้ สุด
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ค่าตอบแทน

กองทรัสต์ตกลงชาระค่าตอบแทนในการจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดดังนี ้
1.
ค่าจ้างบริหาร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

2.

ระยะเวลา

ค่าจ้างบริหาร

ปี ที่ 1 - 5

ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการดาเนินงาน*

ปี ที่ 6 - 10

ร้อยละ 5 ของรายได้จากการดาเนินงาน*

ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ค่าจ้างบริหารต่อปี จะเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้จากการดาเนินงาน*
*รายได้จากการดาเนินงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถึง รายได้ที่มาจากค่าเช่า ค่าบริการ และ
รายได้อื่น ๆ ที่ได้รบั จริงจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสัง หาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนที่ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชีหรืองบการเงินประจาปี ของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (แล้วแต่กรณี) ปรับปรุงด้วยการรับรู ้
รายได้เพื่อให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ทัง้ นี ้ ไม่นับรวมรายได้จาก
เงินรับประกันรายได้ที่ได้รบั จากเจ้าของทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการของเจ้าของทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่า (ในกรณีที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แนะนาหรือจัดหา)
ก.
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและดาเนินการให้ผเู้ ช่ารายใหม่เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับกองทรัสต์ โดย
มีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตัง้ แต่ 3 (สาม) ปี ขึน้ ไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รบั จานวน 1 (หนึ่ง) เดือน
ต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ผเู้ ช่ารายนัน้ เข้าทากับ กองทรัสต์ ในกรณีผเู้ ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่า
น้อยกว่า 3 (สาม) ปี ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดหาผูเ้ ช่าดังนี ้
(1) ในกรณี ผู้เช่า รายใหม่มีระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่ 1 (หนึ่ ง) ปี ขึน้ ไปแต่ ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมโดยค านวณตามสัดส่ว นระยะเวลาการเช่าจริง เที ยบกับ
ระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(2) ในกรณีผเู้ ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือ
มอบหมายให้น ายหน้า หรือบุค คลอื่น จัด หาผู้เ ช่า ดัง กล่า ว ให้ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์มีสิท ธิ ไ ด้รับ
ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3
(สาม) ปี
(3) ในกรณีผเู้ ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จัดหาผูเ้ ช่า
รายใหม่ดว้ ยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นจัดหาผูเ้ ช่าดังกล่าว ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียม
ข.
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการให้ผเู้ ช่าเดิมต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับกองทรัสต์ โดยมีระยะเวลาการ
เช่าเท่ากับหรือตั้งแต่ 3 (สาม) ปี ขึน้ ไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รบั จานวน 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือนต่อ
สัญ ญาที่ ผู้เ ช่ า รายนั้น เข้า ท ากั บ กองทรัส ต์ ในกรณี ร ะยะเวลาการเช่ า น้อ ยกว่ า 3 (สาม) ปี ให้ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดหาผูเ้ ช่าดังนี ้

(1)

ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบ
กับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี

(2)

ในกรณีผูเ้ ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นดาเนินการให้ผเู้ ช่ารายเดิมต่ออายุ
ดังกล่าว ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่า
จริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
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ค่ า ต อ บ แ ท น
(ต่อ)

ค่าใช้จ่าย

(3)

ในกรณี ผู้เ ช่ า รายเดิ ม ต่ อ อายุ ก ารเช่ า มี ร ะยะเวลาน้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ 1 (หนึ่ ง ) ปี และผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้ผเู้ ช่ารายเดิมต่ออายุดงั กล่าวด้วยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้
นายหน้า หรือบุค คลอื่น ดาเนิ นการให้ผู้เช่ารายเดิ มต่ ออายุ ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิท ธิ ได้รบั
ค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ผเู้ ช่ารายใดที่ได้รบั การแนะนาหรือจัดหาโดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญา
บริการก่อนครบระยะเวลาเช่าและเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และ/หรือบริษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรียล บิ
วดิ ง้ จากัด ซึ่งเป็ น เจ้า ของอสังหาริมทรัพย์เดิ ม ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ต กลงให้มีการด าเนิน การเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้รบั เงินชดเชยจากการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่าในจานวนเท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเช่าในช่วงระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้
เช่ า รายนั้ น (ไม่ ว่ า จากเงิ น ประกั น การเช่ า หรื อ จากการช าระค่ า เสี ย หายโดยผู้เ ช่ า ) ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ไม่จาต้องคืนค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่ารายดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้รบั เงินชดเชยจากการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่า หรือจานวนที่
ได้รบั ไม่ครบตามจานวนค่าเช่าในช่วงระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่
เกี่ยวข้องกับผูเ้ ช่ารายนัน้ (ไม่ว่าจากเงินประกันการเช่าหรือจากการชาระค่าเสียหายโดยผูเ้ ช่า) ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตกลงคืนค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่ารายดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่
คงเหลือที่ยงั ไม่ได้รบั ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการนัน้
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีหน้าที่ในการคืนค่าธรรมเนียมตามข้อนีส้ าหรับ
การยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนกาหนดของผูเ้ ช่าที่ได้รบั การแนะนาหรือจัดหาโดยบุคคลอื่น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกประเภทของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองตามที่
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
(Operating Expenses) ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน (Maintenance Costs) ค่าเบีย้ ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน ค่าบารุ งรักษา
ทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าซ่อมแซมและปรับปรุ งทรัพย์สิน (Repair and Renovation Costs) ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
บารุงท้องที่ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และการบริหารจัดการ
ใด ๆ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่กองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาฉบับนีจ้ ะต้องเป็ นไปตามประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของกองทรัสต์ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นคราว ๆ) โดยให้ผบู้ ริหารอสังห าริมทรัพย์
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์จะตกลงเป็ นอย่างอื่น
1.
กรณีมูลค่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีจานวนไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
ดาเนินการเข้าทารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้โดยแจ้งให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าก่อนการดาเนินการ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้ทรัสตีทราบถึงรายการดังกล่าว ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามวิธีการที่ได้ตกลงไว้
กับทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และหากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีตรวจสอบพบในภายหลังว่าค่าใช้จ่า ย
ดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีมีสิทธิปฏิเสธการเบิกจ่ายค่าใช้ดงั กล่าวได้
2.
กรณีมูลค่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีจานวนตั้งแต่ 20,000 (สองหมื่น) บาทขึน้ ไป ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ต ้อง
ขอรับความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อนเข้าทารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยนาเสนอรายละเอียดของการเข้าทา
รายการแต่ละรายการให้แก่ผจู้ ัดการกองทรัสต์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วันทาการก่อนเข้าทารายการ และผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าทารายการภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันที่ได้รบั รายละเอียด
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3.

การพิจารณาผล 1.
การด าเนิ น งาน
ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์

2.

รายการค่ า ใช้จ่า ยดังกล่า วจากผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์เป็ น ลายลักษณ์อักษรอย่า งถูกต้องและครบถ้ว น โดยการ
พิจารณาตัดสินใจของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ให้เป็ นที่ยุติ ทัง้ นี ้ หากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่พิจารณาภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผูจ้ ัดการกองทรัสต์ให้ความเห็นชอบในการเข้าทารายการนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่พน้ กาหนดระยะเวลาการ
พิจารณาดังกล่าว
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 1. และ ข้อ 2. จากกองทรัสต์ขา้ งต้น ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งใบแจ้งหนี ้ (Invoice)
พร้อมแสดงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับ รายการค่า ใช้จ่ายในใบแจ้งหนี ด้ ังกล่าวมายังกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะตรวจ
พิจารณาและชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่กองทรัสต์ได้รบั ใบแจ้งหนีด้ งั กล่าว
สาหรับการดาเนินการใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษใด ๆ ที่เกิดขึน้ ระหว่างรอบปี บัญชี และเป็ นรายการที่มิได้รวมอยู่ใน
แผนการดาเนินงานประจาปี แต่เป็ นรายการที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจาเป็ นและสมควรที่จะต้องดาเนินการ โดย
ค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวจะต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่เป็ นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ รวมทัง้ ได้ระบุ
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วนไว้แล้ว และเป็ นไปตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และทรัสตี โดยให้ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายพิเศษ พร้อมทัง้ ที่มา เหตุผล และงบประมาณ ให้แก่ผจู้ ัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีเพื่อพิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป
โดยค่าใช้จ่ายพิเศษใด ๆ ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากทรัสตีก่อนดาเนินการ เว้นแต่ทรัสตีหรือผูจ้ ัดการกองทรัสต์ (แล้วแต่
กรณี) จะตกลงเป็ นอย่างอื่น
ตลอดอายุของสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีอานาจในการพิจารณาผลการดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุก ๆ 3 (สาม) ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน (“ระยะเวลาการ
พิจารณาผลการดาเนินงาน”) การพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากรายได้จาก
การดาเนินงานโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ทัง้ นี ้ โดยที่ระยะเวลาในการปรับเกณฑ์การพิจารณาจะปรับทุก ๆ 6 (หก) ปี (“ระยะเวลาในการปรับเกณฑ์”) โดยในช่วง 6
(หก) ปี แรกนับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน รายได้จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงาน
โดยเฉลี่ยในแต่ละรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของรายได้จากการ
ด าเนิ น งานถัว เฉลี่ย ถ่ว งน้า หนัก ตามพื ้น ที่ ข องโรงงานในปี แ รกที่ ก องทรัส ต์เ ข้า ลงทุน โดยที่ เ กณฑ์ร ายได้จ ากการ
ดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานโดยเฉลี่ยในรอบแรกจานวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ดังกล่าวจะถูกปรับ
เพิ่มร้อยละ 3 (สาม) ทุก ๆ รอบระยะเวลาในการปรับเกณฑ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ที่ 7-12 (เจ็ดถึงสิบสอง) จะเป็ นร้อยละ
53 (ห้า สิบ สาม)ในช่ว งปี 13-18 (สิบ สามถึงสิบ แปด) จะเป็ น ร้อยละ 56 (ห้า สิบ หก)) (“เกณฑ์การพิจารณาผลการ
ดาเนินงาน”)
ในกรณีที่ (ก) เกิดเหตุสดุ วิสยั จากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อรายได้จาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้า)
วันนับจากวันที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว และในกรณีที่เหตุสดุ วิสยั ดังกล่าวดารงอยู่เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 (หก) เดือน
นับ จากวัน ที่ ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์แ จ้งให้ท รัสตี แ ละผูจ้ ัด การกองทรัสต์ท ราบ หรือ (ข) ในกรณี ที่ รายได้จากการ
ดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองอื่นหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ย มีรายได้จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานลดลงเกินร้อยละ 15 (สิบ
ห้า ) เมื่ อ เที ย บกั บ รายได้จ ากการด าเนิ น งานถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนั ก ตามพื ้น ที่ ของโรงงานปี ก่ อ นหน้า ให้ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่เกิดเหตุดงั กล่าว คู่สญ
ั ญา
ตกลงกันให้ดาเนินการดังนี ้
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(1)

(2)

3.

4.

5.

ข้อตกลงกระทา 1.
การหรื อ ละเว้น
กระท าการของ
ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์

ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานของ
ผู้บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ต ามที่ ร ะบุ ณ ขณะนั้ น ๆ ในการพิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานของผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ต่อไป หรือ
ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการ
ดาเนินงาน โดยคู่สญ
ั ญาจะทาความตกลงร่วมกันปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมต่อไป

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานในแต่ละรอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1) ให้เริ่มนับระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานรอบแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินและในการ
พิจารณาผลการดาเนินงานรอบต่อ ๆ ไปให้ผจู้ ัดการกองทรัสต์พิจารณาผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 (สาม) ปี โดย
จะดาเนินการภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณี ที่ รายได้จากการดาเนิ น งานเฉลี่ยในช่ว งระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนิ น งานผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาผลการดาเนินงานให้เริ่มนับรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานในรอบถัดไปตัง้ แต่วัน ถัด
จากวันที่ครบกาหนดตามรอบนัน้
(3) ในกรณีที่รายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานใดต่ากว่าเกณฑ์การ
พิจารณาผลการดาเนินงานผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อีกครัง้
ในปี ถดั ไป โดยจะพิจารณารายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานตาม
รอบที่ต่ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานรวมกับระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นบั จากวันครบกาหนดตามรอบ
นัน้ (“ระยะเวลาแก้ไขผลการดาเนินงาน”)
หากปรากฏว่ารายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาแก้ไขผลการดาเนินงานใดต่ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผล
การดาเนินงานผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีโ้ ดยแจ้งให้ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) เดือน เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย กรณีผจู้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
แต่ ง ตั้ง บุค คลอื่ น ใดเข้า ท าหน้า ที่ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ ทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ร ายเดิ ม ได้ ให้ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ยงั คงมีสิทธิและหน้าที่ต่อไปตามสัญญานี ้ จนกว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่จะได้รบั การแต่งตัง้
ทัง้ นี ้ จะต้องไม่เกินระยะเวลา 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์เลิกสัญญาฉบับนี ้
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจขอให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จัดเตรียมเอกสารข้อมูลรายได้จากการดาเนินงานในปี แรกหรือ
ข้อมูลประมาณการรายได้จากการดาเนิ นงานตามแผนการดาเนิน งานประจาปี ที่ ได้รบั อนุมัติจากทรัสตีในนามของ
กองทรัสต์ในแต่ละปี หรือข้อมูลรายได้จากการดาเนินงานโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานตาม
รอบที่กาหนดในข้อ 1. โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผูจ้ ัดการกองทรัสต์
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เว้นแต่จะเป็ นการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญา
ฉบับนี ้ หรือบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญาฉบับนี ้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่กระทาการใด ๆ รวมทั้งการลงนามใน
เอกสารใด ๆ การให้ถอ้ ยคาต่อเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการอื่นใดในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้าที่ ความผูกพันใด ๆ ในนาม
ของกองทรัสต์ หรือผูจ้ ัดการกองทรัสต์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากทรัสตีหรือผูจ้ ัดการกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
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2.

หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในการจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้
กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดหาบุคลากรหลักรายใหม่ที่มีความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นผูท้ ี่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่แทนบุคลากรหลักรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนีโ้ ดยไม่ชักช้า เพื่อให้การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
3.
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดาเนินการใด ๆ ภายในอานาจหน้าที่และตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้กองทรัสต์
ปฏิบัติผิดหน้าที่หรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน หรือ
สัญญาเช่าและสัญญาบริการอย่างมีนัยสาคัญ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งแจ้งให้กองทรัสต์ทราบในทันทีเมื่อมี
เหตุการณ์ใด ๆ หรือมีเหตุอันควรทราบว่าการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ของกองทรัสต์อาจถือว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิผิดหน้าที่หรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้กองทรัสต์ทราบและดาเนินการแก้ไขต่อไป
4.
ข้อตกลง ระเบียบ และวิธีป ฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ทาขึน้ ในภายหลัง โดยคู่สัญญาตกลงถือข้อตกลง
ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
5.
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตั ิหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต และใช้ความระมัดระวังโดยคานึงถึงมาตรฐานการประกอบ
อาชีพของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทรัสต์
การขัด แย้งทาง 1.
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชักช้าในกรณีที่อาจมี
ผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ขอ้ ตกลง
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทรัส ต์ ทรัส ตี และ/ห รื อ ผู้จัด การกองทรัส ต์จ ะแจ้ง ให้ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชักช้า ซึ่งคู่สญ
ั ญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อ
พิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
2.
ในกรณี ที่ ผูบ้ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ได้บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานให้แก่ผูอ้ ื่นอยู่ และได้แ จ้งให้แก่
กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง้ ที่มีผสู้ นใจเช่าอาคาร
โรงงาน ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกค้าเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า จะ
เป็ น ทรัพย์สินของฝ่ ายใดรวมถึงการกาหนดค่ าเช่า สาหรับอาคารที่สามารถเที ยบเคี ยงกันได้ ทั้งในด้านขนาด ท าเล
รูปแบบ และอายุ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ขอ้ มูลที่เพียงพอแก่ลกู ค้าในการตัดสินใจ
การเลิกสัญญา สัญญาฉบับนีอ้ าจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ให้ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องแจ้ง
การบอกเลิกสัญญาให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
1. ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงตามที่กาหนดไว้ภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการตามที่จะได้ลงนามกัน
ต่อไประหว่างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กบั ทรัสตีในนามกองทรัสต์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นกระทาการอันเป็ นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา
2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ถกู ศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให้ลม้ ละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริษัท
การชาระบัญชี
(2) ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชาระหนีห้ รือปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้
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(3) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญอันก่ อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานีโ้ ดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากทรัสตี
(4) กรณีตามที่กาหนดในเรื่องการพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(5) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิห น้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีใ้ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของกองทรัสต์
โดยจงใจหรือโดยทุจริต
(6) กรณีผูจ้ ัดการกองทรัสต์พบว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นกระทาการอันเป็ นเหตุให้ขาดความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
3. ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิเลิกสัญญาได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่บริหารจัดการกองทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หรือ
หนังสือชีช้ วน อัน เป็ น ผลให้เกิด ความเสียหายต่อกองทรัสต์อย่า งมีนัยสาคัญ จนอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
4. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) กองทรัสต์เลิกกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์” ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งให้เลิกกองทรัสต์
(2) อสังหาริมทรัพย์ที่ กองทรัสต์ล งทุน ถูกท าลายทั้งหมดหรือได้รับ ความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญและกองทรัสต์ไม่
ประสงค์ที่ จ ะจั ด หาประโยชน์ใ นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ ก องทรัส ต์ล งทุ น ดัง กล่ า วอี ก ต่ อ ไป อัน เป็ น ผลให้ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนีไ้ ด้อีกต่อไป
(3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันทาให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนใน
ส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
(4) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ หรือปฏิบตั ิตามหน้าที่ดงั กล่าวไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี ้ ซึ่งการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือผิดคา
รับรองดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
หรือต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดาเนินการแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน
นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อสัญญาการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ระงับลงทัง้ หมดโดยเกิดจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ผิดสัญญาตกลงจะชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย กรณีผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ เหตุดงั กล่าว
ไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญานีส้ นิ ้ สุดลง โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ยงั คงมีสิทธิและหน้าที่ต่อไปตามสัญญานี ้ และทรัสตีมีสิทธิ
ที่จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดเข้าทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์แทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม ระหว่างที่ทรัสตียงั มิได้แต่งตัง้
บุคคลใดเข้าทาหน้าที่ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ สิทธิและหน้าที่ของผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะตกเป็ นของทรัสตีจนกว่าผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์รายใหม่จะได้รบั การแต่งตัง้
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เอกสารแนบ 6: สรุปราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. จานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงสยามประเมินค่า
ทรัพย์สิน จากัด (สารวจและประเมิน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563) และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (สารวจ
และประเมิน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 ตามลาดับ) ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาหรับวันที่
คาดว่าจะเข้าลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผูป้ ระเมินราคาอิสระมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั เพื่อ
วัต ถุป ระสงค์สาธารณะ โดยใช้ 1) วิ ธี วิ เ คราะห์มูลค่ า จากต้น ทุน (Cost Approach) และ 2) วิ ธี วิ เ คราะห์จ ากรายได้
(Income Approach)
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิ นโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทั้ง 2 รายข้างต้น ได้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์จาก
รายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า เนื่องจากเป็ นวิธีการประเมิน
ราคาที่ เ หมาะสมส าหรับ สิ น ทรัพ ย์ท่ี ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้จ ากตัว ทรัพ ย์สิ น เอง โดยสมมติ ฐ านหลัก เช่ น อัต ราการเช่ า
(Occupancy Rate) ณ ปั จจุบนั อัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้
ประเมินราคาอิสระได้อา้ งอิงจากสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าปั จจุบนั และสัญญาตกลงกระทาการของบริษทั
เจ้าของทรัพย์สิน รวมถึงสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการประเมินของผูป้ ระเมินราคา
อิสระด้วยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) อยู่ในช่วงระหว่าง 1,292.00 – 1,348.91 ล้านบาท
มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)
WHA CIE 1
WHA ESIE 1
WHA LP2
WHA LP4
WHA SIL
รวม

บริษัท กรุ งสยามประเมินค่า
ทรัพย์สิน จากัด
198.60
677.01
130.54
95.28
247.48
1,348.91
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192.00
655.00
125.00
84.00
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1,292.00
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) จะ
คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าวโดยสมมติฐานที่ผูป้ ระเมินใช้ใ นการ
ประเมิน เป็ นดังนี ้
บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 30 ปี และต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี (มูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
อาคารโรงงาน Detached building ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้ จานวน 7 ยูนิต
ประเภททรัพย์สิน
อาคารโรงงาน Attached building ชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้ จานวน 7 ยูนิต และ
อาคารคลังสินค้าชัน้ เดียว และสานักงาน 2 ชัน้ จานวน 2 ยูนิต
วันที่สารวจ 25 มีนาคม 2563
วันทีส้ ารวจ และประเมิน
วันที่สารวจ และประเมิน 26 มีนาคม 2563
วันที่ประเมิน 1 เมษายน 2563
คานวณค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบ
คานวณค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบ
สัญญาเช่า หลังจากครบสัญญาเช่า
สัญญาเช่า หลังจากครบสัญญาเช่า
- อาคารโรงงาน Attached ปรับค่าเช่าเป็ น 195 บาท/
- อาคารโรงงาน Attached ปรับค่าเช่าเป็ น 195 บาท/ ตร.ม./เดือน โดยยูนิต 142/2 และ142/4 ปรับค่าเช่า
ตร.ม./เดือน
เป็ น 174 บาท/ตร.ม./เดือน
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
- อาคารโรงงาน Detached ปรับค่าเช่าเป็ น 200 บาท/ - อาคารโรงงาน Detached ปรับค่าเช่าเป็ น 200 บาท/
ตร.ม./เดือน
ตร.ม./เดือน
- อาคารคลังสินค้า ปรับค่าเช่าเป็ น 175 บาท/ ตร.ม./
- อาคารคลังสินค้า ปรับค่าเช่าเป็ น 174 บาท/ ตร.ม./
เดือน
เดือน โดยยูนิต D.3 ปรับค่าเช่าเป็ น 159 บาท/ ตร.ม./
โดยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 ทุกๆ 3 ปี
เดือน
โดยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.50 ทุกปี
คานวณตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบสัญญาเช่า
หลังจากครบสัญญาเช่า
คานวณตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบสัญญาเช่า
ปี ที่ 1 - 2 (2564 - 2565) ปรับอัตราการเช่าเป็ นร้อยละ
หลังจากครบสัญญาเช่า
90.00
ปี ที่ 1 - 5 (2564 - 2568) ปรับอัตราการเช่าเป็ นร้อยละ
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ปี ที่ 3 - 4 (2565 - 2566) ปรับอัตราการเช่าเป็ นร้อยละ
90.00
92.00
ตัง้ แต่ปีที่ 6 เป็ นต้นไป (2568 จนสิน้ สุดประมาณการ)
ปี ที่ 5 (2567) ปรับอัตราการเช่าเป็ น ร้อยละ 93.00
อัตราการเช่าร้อยละ 94.00
ตัง้ แต่ปีที่ 6 เป็ นต้นไป (2568 จนสิน้ สุดประมาณการ)
อัตราการเช่าร้อยละ 95.00
- โรงงาน Attached อัตราค่าเช่าชดเชย 164 บาท/
- โรงงาน Attached อัตราค่าเช่าชดเชย 164 บาท/
ตร.ม./เดือน
ตร.ม./เดือน
รายได้จากการชดเชยรายได้คา่ เช่า - โรงงาน Detached อัตราการเช่าชดเชย 189 บาท/
- โรงงาน Detached อัตราการเช่าชดเชย 189 บาท/
ระยะเวลา 3 ปี แรก
ตร.ม./ เดือน
ตร.ม./ เดือน
- คลังสินค้า อัตราการเช่าชดเชย 150 บาท/ ตร.ม./
- คลังสินค้า อัตราการเช่าชดเชย 150 บาท/ ตร.ม./
เดือน
เดือน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี ที่ 1 - 5 (2564 - 2568): ร้อยละ 1.75 ของรายได้ค่า ปี ที่ 1 - 5 (2564 - 2568): ร้อยละ 1.75 ของรายได้ค่า
อสังหาริมทรัพย์
เช่าพืน้ ที่
เช่าพืน้ ที่
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่า
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สมมติฐาน

บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด
ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป (2569 เป็ นต้นไป): ร้อยละ 5.00 ของ
รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป (2569 เป็ นต้นไป): ร้อยละ 5.00 ของ
รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission):
- อัตราการต่อสัญญาของผูเ้ ช่ารายเดิมร้อยละ 65.00
คิดค่า commission 0.50 เดือน ของค่าเช่า
- อัตราการหาผูเ้ ช่ารายใหม่รอ้ ยละ 35.00 คิดค่า
commission 1 เดือน ของค่าเช่า
- ระบบรักษาความปลอดภัย: ร้อยละ 0.50 ของรายได้
ค่าเช่าอาคาร และปรับขึน้ ร้อยละ 2.50 ต่อปี
- ค่าเบีย้ ประกันภัยเฉลี่ยต่อพืน้ ที่ให้เช่า: 9.90 บาท/
ตร.ม./ ปี
และปรับเพิ่มร้อยละ 2.50 ต่อปี
- ค่าบารุงรักษาอาคาร: ร้อยละ 0.50 ของรายได้ค่าเช่า
อาคาร

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

ร้อยละ 0.70 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่

ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความ
ปลอดภัย ค่าเบีย้ ประกันภัย และ
การบารุงรักษาอาคาร

ร้อยละ 1.70 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่ และปรับเพิ่มร้อย
ละ 2 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิคม

- WHA CIE1 (เฉพาะที่เป็ นโรงงาน Attached 5 ยูนิต):
1,150 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA ESIE ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
- WHA LP2: 1,250 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP4: 1,200 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA SIL: 1,400 บาท/ ไร่/ เดือน
และปรับเพิ่มร้อยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี

- WHA CIE1: 1,150 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA ESIE ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
- WHA LP2: 1,250 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP4: 1,200 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA SIL: 1,400 บาท/ ไร่/ เดือน
และปรับเพิ่มร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปี ที่ 1 - 5 (2564 - 2568) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป: ร้อยละ 1.50 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่

ปี ที่ 1 - 5 (2564 - 2568) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ปี ที่ 6 - 15: ร้อยละ 1.50 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่
ปี ที่ 16 - 30: ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่
ตัง้ แต่ปีที่ 31 เป็ นต้นไป: ร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่า
เช่าพืน้ ที่

80.88 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมอากรร้อยละ 1.10)

80.88 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมอากรร้อยละ 1.10)

ร้อยละ 9.50

ร้อยละ 9.50-

การสารองเพื่อการปรับปรุงอาคาร
ในอนาคต (CAPEX)

ค่าใช้จ่ายการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
อีก 30 ปี
อัตราคิดลด (Discount Rate)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองรายใช้วิธี วิเคราะห์จากรายได้ (Income
Approach) ซึ่งเป็ นวิธีท่เี หมาะสม โดยอ้างอิงสมมติฐานรายได้จากสัญญาเช่าที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั
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