
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 หน้า 1  
 

สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องกองทรสัต์ และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ 

 
1. การลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 

1.1 วนัทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รบัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์ และ/หรอื ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่องที่

เกี่ยวข้อง และ/หรือ กองทรัสต์ได้ด าเนินการออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต์เพิม่เติมแล้วเสร็จ และคู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไข

บงัคบัก่อนทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ

ของกองทรสัตเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

1.2 คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสมัพนัธก์บักองทรสัต์ 

: 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 
จ ากดั (“WHA ESIE”)  

2. บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล บวิดิง้ จ ากดั (“WHAIB”) และ 
3. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

(“ESIE”) 
(รวมเรยีกว่า “บริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น”) ซึง่เป็นเจา้ของทรพัยส์นิที่

กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 โดย WHA ESIE, WHAIB และ 

ESIE เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) 

ทัง้นี้ บริษัทเจ้าของทรพัย์สนิมีความสมัพนัธ์กบักองทรสัต์ โดยมี 

WHAID เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ

กองทรสัต์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์

รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรสัต ์รวมถงึเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ในปัจจุบนัของกองทรสัต ์

1.3 ลักษณะส่ วน ได้ เ สีย ข อ ง

บุ คคลที่ เ กี่ ย ว โ ย งกัน กับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

: WHAID มสีว่นไดเ้สยีโดยเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใหญ่รายหนึ่งของ

กองทรสัต์ และเป็นผู้ที่กองทรสัต์ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บรหิาร

อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  4 

ภายหลงัการไดม้าซึ่งทรพัยส์นิดงักล่าว และบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 หน้า 2  
 

ซึ่งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 นัน้ เป็นบรษิทั

ย่อยของ WHAID 

1.4 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : 1. กองทรสัตจ์ะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุน และการกูย้มืเงนิ  ไป

ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 โดยการเช่าที่ดนิ

พร้อมสิง่ปลูกสรา้งอาคารโรงงาน คลงัสนิค้า ส านักงาน และสิง่

ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดิน

และอาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันเริ่มต้น

ระยะเวลาการเช่า และสทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยส์นิอกี 

30 ปี และซื้อสงัหาริมทรพัย์ซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายใน

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าว โดยมมีูลค่ารวมไม่เกนิ 1,345,890,000 

บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิม่เติมครัง้ที่ 4) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที่กองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบ) และ

กองทรสัต์จะมีสทิธิต่อสญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบั

ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวนรวมไม่เกิน 80,000,000 

บาท (ซึ่ งจะช า ระ เมื่ อมีการต่อสัญญา เช่ า  โดยไม่ รวม

ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งที่กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) ซึ่งทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะ

ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 มรีายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 1.5  

2. กองทรสัต์จะขอให้บริษัทเจ้าของทรพัย์สนิช าระค่าเช่าส าหรบั

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีไ่ม่มผีูเ้ช่า หรอืช าระค่าเช่าสว่นขาดจากอตัราค่า

เช่าขัน้ต ่ าให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่

กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ทัง้นี้  เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่

กองทรสัตจ์ะเขา้ท ากบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิต่อไป 

3. กองทรสัต์จะแต่งตัง้ WHAID ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์

ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 
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4. การลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี้  

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสญัญาดงัต่อไปนี้ 

4.1 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทเจ้าของ

ทรพัยส์นิ (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูก

สรา้ง)  

4.2 สญัญาซื้อขายสงัหารมิทรพัย์กบับริษทัเจ้าของทรพัยส์นิ 

ซึง่เป็นเจา้ของทรพัยส์นิอื่น ๆ ในโครงการดงักล่าว  

4.3 สญัญาจ านอง (เพื่อรบัจ านองทรพัยส์นิ) และ 

4.4 สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระท าการ เป็นตน้ 

1.5 รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิม่เตมิ 

: ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ประกอบไปดว้ย 

1. สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงาน ดงันี้ 

(1) อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพื้นที่ที่ดิน

ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 81.50 ตารางวา  พื้นที่อาคาร

ประมาณ 11,168 ตารางเมตร  

(2) อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพื้นที่ที่ดิน

ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 28.75 ตารางวา และพื้นที่อาคาร

ประมาณ 5,124 ตารางเมตร  

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพื้นที่ที่ดินทัง้หมด

ประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 10.25 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน

ทัง้หมดประมาณ 16,292 ตารางเมตร  

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ โดยมพีืน้ทีท่ีด่นิประมาณ 

19 ไร่ 1 งาน 59.00 ตารางวา พื้นที่อาคารประมาณ 31,894 

ตารางเมตร  
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3. กรรมสิทธิใ์นเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่ อง และจ าเป็นต่อการใช้

ประโยชน์ของทีด่นิ อาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิคา้ 

รวมพื้นที่ทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 เป็นพื้นที่ที่ดนิ

ทัง้หมดประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารโรงงาน

และอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 48,186 ตารางเมตร 

1.6 ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิง่ตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 

ซึ่งมมีูลค่ารวมไม่เกนิ 1,345,890,000 บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 

11.43 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมของกองทรสัต์ ตามงบการเงนิ

ฉบบัสอบทานสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ช าระในวนัที่

กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4) ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยค่าเช่าทีด่นิและอาคาร และค่าซื้อสงัหารมิทรพัย์

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องซึง่ใชใ้นการด าเนินกจิการภายในทรพัยส์นิที่

เช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น 

ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งที่กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) และกองทรสัตจ์ะ

มสีทิธติ่อสญัญาเช่าอกี 30 ปี ซึ่งมค่ีาเช่าส าหรบัระยะเวลาการ

เช่าที่ต่ออายุอีกจ านวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะ

ช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่

กองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผิดชอบ) โดยมูลค่าสนิทรพัย์ที่จะลงทุน

ดงักล่าว ไดค้ านวณรวมรายการเกีย่วโยงกนัอื่น ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิช าระค่าเช่าส าหรบัทรพัยส์นิที่เช่า

ทีไ่ม่มผีูเ้ช่าหรอืช าระค่าเช่าสว่นขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า

ใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที่กองทรสัต์

เขา้ลงทุน หรอืจนกว่าจะมผีู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

ในอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าดงัต่อไปนี้ 
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อาคารโรงงาน

แบบ  

Attached 

Building 

อาคารโรงงาน

แบบ  

Detached 

Building 

อาคารคลงัสินค้า 

168 บาท ต่อ ตร.ม. 185 บาท ต่อ ตร.ม. 169 บาท ต่อ ตร.ม. 

ทัง้นี้ เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัตจ์ะ

เขา้ท ากบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิต่อไป 

2. ในสว่นของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ WHAID จะ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่) จากกองทรสัต ์ซึง่จะประกอบไปดว้ย  

(1) ค่าจา้งบรหิาร ดงันี้ 

ระยะเวลา ค่าจ้างบริหาร 

ปีที ่1 – 5 รอ้ยละ 1.75 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ปีที ่6 – 10 รอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า (ในกรณีที่ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยแ์นะน าหรอืจดัหาผูเ้ช่า) 

ก. ผูเ้ช่ารายใหม่ โดยมรีะยะเวลาการเช่าเท่ากบัหรอืตัง้แต่ 3 ปี

ขึน้ไป ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ไดร้บัค่าธรรมเนียมเท่ากบั

ค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้ร ับจ านวน 1 เดือน ในกรณี

ระยะเวลาการเช่าไม่ถึง 3 ปี ให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยม์ี

สทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสดัส่วนระยะเวลา

การเช่าจรงิ เทยีบกบัระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี ใน

กรณีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

จดัหาผู้เช่ารายใหม่ด้วยตนเอง มไิด้ว่าจ้างหรอืมอบหมาย

ให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นจัดหาผู้เช่าดังกล่าว ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียม 

ข. ผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบักองทรสัต์ โดย

มีระยะเวลาการเช่าเท่ากบัหรอืตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ได้ร ับ ค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าที่
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กองทรสัต์จะไดร้บัจ านวน 0.5 เดอืน ในกรณีระยะเวลาการ

เช่ ามากกว่ า  1 ปี  ขึ้น ไปแต่ ไม่ถึ ง  3 ปี  ให้ผู้บ ริหาร

อสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมโดยค านวณตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าจรงิ เทียบกบัระยะเวลาการเช่า

มาตรฐาน 3 ปี ในกรณีระยะเวลาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี 

และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ดัให้ผูเ้ช่าเดมิต่อสญัญาด้วย

ตนเอง มไิดว้่าจา้งหรอืมอบหมายใหน้ายหน้าหรอืบุคคลอื่น

ด าเนินการดงักล่าว ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีทิธไิดร้บั

ค่าธรรมเนียม 

ทัง้นี้ เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ท ากบั WHAID ต่อไป 

1.7 มู ล ค่ าของสินทรัพย์ที่ จ ะ

ลงทุน 

 

: มลูค่าทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 จะมมีลูค่ารวมไม่เกนิ 

1,345,890,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ

ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร 

และค่าซื้อสงัหาริมทรพัย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนิน

กจิการภายในทรพัยส์นิทีเ่ช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งที่กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) และ

กองทรัสต์จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับ

ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอกีจ านวนรวมไม่เกนิ 80,000,000 บาท 

(ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรสัต์จะเป็น

ผูร้บัผดิชอบ)  

ผูป้ระเมนิราคาอสิระจ านวน 2 ราย คอื บรษิทั เอเชีย่น เอน็จเินียริง่ 

แวลูเอชัน่ จ ากัด และบริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพซัล จ ากัด ได้

ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 โดยใช้วธิี

พิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) ทัง้นี้  ราคาที่จะลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
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ต ่าสุดของอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งได้รบัจากบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ

ประมาณรอ้ยละ 5.00 

1.8 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า

สิง่ตอบแทน 

 

: 1. มูลค่าของทรพัย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ในครัง้นี้  

พจิารณาจากอตัราผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมนิที่ไดร้บั

จากรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ

จ านวน 2 ราย 

2. ในส่วนของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งจะมี

การระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้  จะ

เป็นไปตามอตัราทีต่กลงร่วมกนัระหว่างกองทรสัต์ และ WHAID 

และเมื่อพจิารณาจากประมาณการทางการเงนิของกองทรสัต์ที่

จดัท าขึน้โดยใชอ้ตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งัที่

ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ การคิด

อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวไม่ท าให้

กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ก็ยังมีก าไรจากการ

ด าเนินงานในระดับที่เหมาะสม อัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวเป็นอตัราค่าธรรมเนียมที่เปรยีบเทยีบ

ได้กบัอตัราค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

อื่นที่มีขอบเขตการให้บริการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่

ใ กล้ เ คีย งกันกับ กองทรัสต์  แ ล ะ ค่ าตอบแทนผู้บ ริหา ร

อสังหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรสัตใ์นปัจจุบนั 

1.9 ประโยชน์ที่ได้รบัจากการให้

เช่าทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุน

เพิม่เตมิครัง้ที ่4 

: ท าให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมถึงผลประกอบการของ

กองทรสัต์มคีวามมัน่คงเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยกระจายความเสีย่งของ

การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงเป็นการช่วยลด

การพึง่พาแหล่งรายไดข้องกองทรสัต ์

1.10 แหล่ ง เ งิน ทุนที่ ใ ช้ ใ นการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เพิม่เตมิ 

: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 

119,500,000 หน่วย และการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 

850,000,000 บาท โดยรายละเอียดในการออกและเสนอขาย
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หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิและการกู้ยมืเงนิเป็นไปตามหนังสอืเชญิประชุม

ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการ 

1.11 การขออนุมตัทิ ารายการ : รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกนัระหว่างกองทรสัต์

กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมี

มูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของ

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ภายใต้

สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือ

หน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ถือหน่วยทรสัต์ทัง้หมด ทัง้นี้ จ านวนผู้ถือหน่วยทรสัต์

ทีม่าประชุมดงักล่าวตอ้งมหีน่วยทรสัตน์ับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์จงึ

จะครบเป็นองคป์ระชุม 

การนับคะแนนเสยีงของผูท้ีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดดงักล่าว บรษิทัฯ 

จะไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีส่วนได้เสยีเป็น

พเิศษในเรื่องทีม่กีารขอมต ิโดยรายละเอยีดผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สี่วน

ได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบุในหนังสอื

เชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

1.12 ความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทัเกี่ยวกบัการตกลงเขา้

ท ารายการ และเปรยีบเทยีบ

ความสมเหตุสมผลระหว่าง

การท ารายการกับบุคคลที่

เกีย่วโยงกบับุคคลภายนอก 

 

: 1. กองทรสัต์จะน าเงินที่ได้รบัจากการเพิ่มทุน และการกู้ยืม ไป

ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ดังกล่าว เพื่อ

ก่อใหเ้กดิโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนเพิม่เตมิ

ในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กอ งทรัส ต์  บ ริษัท ฯ  จึ ง เ ห็น ว่ า ก า ร ล ง ทุน เพิ่ม เ ติม ใน

อสังหาริมทรัพย์ครัง้นี้ เ ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

กองทรัสต์  เนื่ องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนใน

ทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งรายได ้ซึง่จะเพิม่ผลประโยชน์

ให้กับกองทรัสต์  โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่า และ
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ค่าบริการรวมถึงผลประกอบการของกองทรสัต์ มีความมัน่คง

เพิ่มขึ้น อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความ

หลากหลายของแหล่ งที่มาของรายได้  อันจะ ก่อให้ เกิด

ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป โดย

บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่ามูลค่าทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 

4 ซึ่งก าหนดไว้รวมไม่เกนิ 1,345,890,000 บาท (ช าระในวนัที่

กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4) ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยค่าเช่าทีด่นิและอาคาร และค่าซื้อสงัหารมิทรพัย์

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องซึง่ใชใ้นการด าเนินกจิการภายในทรพัยส์นิที่

เช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และ

ภาษธีุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งที่กองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบ) และกองทรสัต์จะมี

สทิธติ่อสญัญาเช่าอกี 30 ปี ซึง่มค่ีาเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่า

ที่ต่ออายุอีกจ านวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระ

เมื่อมกีารต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียม

การจดทะ เบียน  และภาษีธุ รกิจ เฉพาะ  รวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งที่กองทรสัตจ์ะเป็น

ผูร้บัผดิชอบ) เป็นราคาทีส่มเหตุสมผล  

2. นอกจากนี้ ส าหรบัรายการที่กองทรสัต์จะขอให้บริษทัเจ้าของ

ทรพัยส์นิช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีไ่ม่

มผีูเ้ช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าเป็นระยะเวลา 

3 ปีนับจากวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน หรอืจนกว่าจะมผีูเ้ช่าในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ซึ่งรายละเอยีดเงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตก

ลงกระท าการที่กองทรสัต์จะเขา้ท ากบับรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ 

และ WHAID ต่อไปนั ้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

3. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์นัน้ ในการ

พจิารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ที่ WHAID จะเรยีกเก็บจากกองทรสัต์ บรษิทัฯ 

ไ ด้ ท า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ค่ า ต อบ แทนผู้ บ ริ ห า ร
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อสงัหาริมทรพัย์ที่ WHAID จะเรียกเก็บกบักองทรสัต์กบัอตัรา

ค่าตอบแทนผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Management 

Fee) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และทรสัต์เพื่อการลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัย์อื่นที่มีขอบเขตการให้บริการของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ที่ใกล้เคียงกนักบักองทรสัต์ และค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัตใ์นปัจจุบนั  

บรษิทัฯ เหน็ว่าอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมคีวามเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็นเจ้าของและผู้บรหิารงาน

ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่มาตัง้แต่เริม่ตน้และเป็น

ผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญในการบรหิารงานอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ อกี

ทัง้ยงัมคีวามช านาญในการบรหิารจดัการ และมทีมีงานดา้นต่าง 

ๆ ที่มปีระสบการณ์และมปีระสทิธภิาพ โดย WHAID นัน้ถือว่า

เ ป็นผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ มีความ เชี่ ย วชาญและ

ประสบการณ์ พรอ้มทัง้มคีวามคุน้เคยกบัทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุน

เพิม่เป็นอย่างด ีซึ่งจะสามารถบรหิารจดัการทรพัย์สนิหลกัเพื่อ

สรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่อไป 

1.13 ความเห็นของกรรมการของ

บ ริ ษั ท ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก

ความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ 

: ไม่ม ี

2. การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID 

2.1 วนัทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ได้รบัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์ และส านักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง และกองทรสัต์

ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิดงักล่าว 

2.2 คู่ ก รณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งแล ะ

ความสมัพนัธก์บักองทรสัต์ 

: WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของ

กองทรสัต์ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์
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รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรสัต ์รวมถงึเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ในปัจจุบนัของกองทรสัต ์

2.3 ลักษณะส่วนได้เสียของ

บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

: WHAID มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการ

กองทรสัต์ของกองทรสัต์ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และเป็นผูถ้อื

หน่วยทรสัตร์ายใหญ่รายหนึ่งของกองทรสัต ์

2.4 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : การจดัสรรหน่วยทรสัต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรอื

กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID โดยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรร

ใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID เมื่อรวมกบั

ส่วนที่เสนอขายให้แก่ WHA ID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ 

WHA ID ตามส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมแล้วจะมี

จ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรสัต์ที่จะมีการออกและเสนอ

ขายในการเพิม่ทุนครัง้ทีส่ามนี้ 

2.5 ขนาดของรายการ : ไม่เกนิ 215,100,000 บาท (ซึง่เป็นการค านวณในอตัรารอ้ยละ 20.00 

ของเงนิระดมทุนสูงสุดจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ในการเพิม่ทุนครัง้นี้ ใน

การลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดยกองทรสัต์ ในมูลค่ารวม

ไม่เกนิ 1,345,890,000 บาท โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.6 เกณฑ์ในการก าหนดค่า

จ อ งซื้ อ ห น่ ว ยท รัส ต์ ที่  

WHAID ตอ้งช าระ 

: ราคาหน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายในครัง้นี้จะก าหนดโดยอ้างอิงจาก

ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ทีจ่ดัท าโดยผู้

ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอิสระที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต์  

(2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ร ับ  

(3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สนิ (4) อตัราดอกเบี้ยทัง้ใน

ประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดจ้ากการลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน

ทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุน

สถาบนั (Bookbuilding)  
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2.7 ประโยชน์ที่ได้รบัจากการ

จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ 

WHAID แ ล ะ / ห รื อ ก ลุ่ ม

บุ ค ค ล เ ดี ย ว กั น ข อ ง 

WHAID 

: กองทรสัต์สามารถก าหนดผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เฉพาะเจาะจงได้

แน่นอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกระท าการในการถือครอง

หน่วยทรสัตข์อง WHAID ทีจ่ะใหไ้วแ้ก่กองทรสัต ์

2.8 การขออนุมตัทิ ารายการ : รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกนัระหว่างกองทรสัต์ 

กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบับรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยมี

มูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป และ/หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของ

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้

สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต ์รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี้ การเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัตบ์างราย จะตอ้งไม่มเีสยีงคดัคา้นจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์

รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเพิม่ทุนตาม

สัญญาก่อตัง้ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สร.26/2555 เรื่อง ข้อก าหนด

เกีย่วกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือ

หน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ถือหน่วยทรสัต์ทัง้หมด ทัง้นี้ จ านวนผู้ถือหน่วยทรสัต์

ทีม่าประชุมดงักล่าวต้องมหีน่วยทรสัตน์ับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต์จงึ

จะครบเป็นองคป์ระชุม 

การนับคะแนนเสยีงของผูท้ีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดดงักล่าว บรษิทัฯ 

จะไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีส่วนได้เสียเป็น

พเิศษในเรื่องทีม่กีารขอมต ิโดยรายละเอยีดผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีว่น
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ได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือ

เชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2.9 ความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทัเกี่ยวกบัการตกลงเขา้

ท ารายการ และเปรยีบเทยีบ

ความสมเหตุสมผลระหว่าง

การท ารายการกับบุคคลที่

เกีย่วโยงกบับุคคลภายนอก 

: สดัส่วนการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ WHAID มคีวามสมเหตุสมผล 

เนื่ องจากสัดส่วนที่จัดสรรไม่ท าให้ WHAID ถือหน่วยทรัสต์ใน

ลักษณะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคุมคะแนนเสียงของที่

ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้ ส่วนหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอ

ขายหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัเกณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชก้ าหนดราคาทีเ่สนอขาย

ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิและต่อประชาชนทัว่ไป 

2.10 ความเหน็ของกรรมการของ

บ ริ ษั ท ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก

ความเหน็ของคณะกรรมการ

บรษิทั  

: ไม่ม ี
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3. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 รายการระหว่างกัน (ในปีที่

ผ่านมา และปีปัจจุบนัจนถึง

ไตรมาสล่าสุด) 

 

: 1. WHAID และบริษัทเจ้าของทรพัย์สิน เป็นเจ้าของทรพัย์สินที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในปัจจุบนัในโครงการดงัต่อไปนี้  

(1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1  

(2) โครงการนิคมอุตสาหกรรม อสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)  

(3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1  

(4) โครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี 

(5) โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 1  

(6) โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 2 และ  

(7) โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 4 

2. กองทรัสต์ว่าจ้าง WHAID เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรสัต์ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในปัจจุบนั โดย

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย

ค่าธรรมเนียมในการบรหิารและค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้เช่า 

ทัง้นี้  ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ

กองทรสัต ์(NAV) 

3. กองทรสัต์ ให้บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

จ ากัด (มหาชน) (“WHAUP”) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ

บุคคลที ่WHAUP ก าหนด เช่าช่วงพืน้ทีห่ลงัคาส าหรบัทรพัยส์นิ

ที่กองทรสัต์เข้าลงทุนในปัจจุบนับางส่วน เพื่อน าไปใช้ในการ

ด าเนินกจิการโครงการ Solar Rooftop โดยการเช่าหลงัคาอา้งองิ

จากพืน้ทีห่ลงัคาทีผู่เ้ช่าใชง้านจรงิ อย่างน้อยประมาณรอ้ยละ 85 

ของพืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ช่าทีใ่ชง้านได ้และคดิเป็นอตัราค่าเช่าช่วง 3 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และมกีารปรบัขึน้ค่าเช่าช่วงรอ้ยละ 

6 ทุก ๆ 3 ปี  

3.2 รายชื่อผูบ้รหิาร และรายชื่อผู้

ถือหน่วยทรสัต์ 10 รายแรก 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด 

 

 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต์ 

ประกอบดว้ย  

1. นางสาวจารุชา สตมิานนท์ กรรมการผูจ้ดัการ 

และหวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

และนักลงทุนสมัพนัธ ์
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2. นางสาวบุษรนิท ์วฒันสุนทรสกุล หวัหน้าฝ่ายก ากบั ตรวจสอบ 

บรหิารและจดัการความเสีย่ง 

3. นายณฏัฐวฒัน์ เพยีรกจิสกุล หวัหน้าฝ่ายบญัชแีละ 

สนับสนุนการปฏบิตังิาน 

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด 

(วนัที่ 6 มถิุนายน 2565) ปรากฏตามใบแจง้รายชื่อผู้ถือหน่วยตาม

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 14 

3.3 ตารางสรุปขอ้มลูทางการเงนิ  โปรดพจิารณารายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยดา้นล่าง 

3.4 รายการประเมินสินทรัพย์

โดยย่อ 

 โปรดพจิารณารายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยดา้นล่าง 
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(เอกสารแนบท้าย) 
สรปุข้อมูลทางการเงินของกองทรสัต์ HRET 

งบดุล ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ 

หน่วย: บาท 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 

สินทรัพย ์         

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม 9,642,374,761 11,053,496,726 11,378,886,050 11,379,779,297 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,812,614 360,336,096 339,645,047 331,780,627 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 20,729,188 12,939,100 11,327,387 17,911,791 

ค่าใชจ้า่ยจ่ายลว่งหนา้ 14,492,732 13,692,112 16,762,199 17,748,109 

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 37,537,311 25,384,344 13,348,737 10,545,036 

รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 33,339,245 20,282,561 9,756,740 11,992,794 

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 284,811 1,680,607 485,397 453,784 

สินทรพัยอ์ื่น 2,374,669 782,294 1,211,390 1,497,463 

รวมสินทรัพย ์ 9,913,945,331 11,488,593,840 11,771,422,947 11,771,708,901 

หนีส้นิ         

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารรบัล่วงหนา้ 12,019,659 9,994,545 9,029,530 10,799,504 

เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 191,754,504 197,637,244 197,363,593 192,153,204 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 3,293,206,577 3,720,610,047 3,730,215,440 3,732,629,840 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 19,736,657 70,055,955 28,964,607 40,358,849 

หนีสิ้นอื่น 13,088,906 80,488,265 13,758,306 13,666,593 

รวมหนีส้ิน 3,529,806,303 4,078,786,056 3,979,331,476 3,989,607,990 

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 6,384,139,028 7,409,807,784 7,792,091,471 7,782,100,911 

สินทรัพยสุ์ทธปิระกอบด้วย         

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 6,046,556,123 7,024,554,629 7,024,554,629 7,024,554,629 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 337,582,905 385,253,155 767,536,842 757,546,282 

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 6,384,139,028 7,409,807,784 7,792,091,471 7,782,100,911 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 9.086 8.8197 9.2748 9.2629 

จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดปลายงวด (หน่วย) 702,634,116 840,134,116 840,134,116 840,134,116 
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งบก าไรขาดทนุ       ไตรมาสที ่1  

หน่วย: บาท ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 ปี 2565 

รายได้จากการลงทนุ         

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 640,833,222 673,655,208 741,787,635 186,796,616 

รายไดค้า่เชา่หลงัคา 5,901,632 5,901,632 5,901,636 1,475,409 

รายไดจ้ากการชดเชยรายไดค้่าเชา่ 120,281,495 6,411,415 16,211,017 334,932 

รายไดด้อกเบีย้ 925,337 526,226 401,613 97,614 

รวมรายได้    767,941,686 686,494,481 764,301,901 188,704,571 

ค่าใช้จ่าย         

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 15,455,358 15,749,091 18,125,677 4,554,582 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 15,455,358 15,749,091 18,125,677 4,554,582 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,081,933 1,679,613 1,994,966 346,572 

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 13,792,448 19,011,256 21,778,742 10,239,827 

ค่าใชจ้า่ยอื่น 40,065,174 49,273,403 34,149,328 7,985,670 

รวมค่าใช้จ่าย 86,850,271 101,462,454 94,174,390 27,681,233 

รายได้จากการลงทนุสุทธิกอ่นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 681,091,415 585,032,027 670,127,511 161,023,338 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ         

ดอกเบีย้จ่าย 137,088,734 117,707,176 104,705,488 25,891,836 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 544,002,681 467,324,851 565,422,023 135,131,502 

รายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน         

รายการก าไรสทุธิจากการขายเงนิลงทนุ 1,826,188 319,826 442,763 - 

รายการก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 210,530,994 141,430,231 326,716,363 893,247 

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน 212,357,182 141,750,057 327,159,126 893,247 

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานใน
ระหว่างงวด 

756,359,863 609,074,908 892,581,149 136,024,749 

 
 
 
 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 หน้า 18  
 

งบกระแสเงนิสด       ไตรมาสที ่1  

หน่วย: บาท ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 ปี 2565 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 704,073,541 -547,921,534 576,465,454 161,143,972 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน -676,815,833 745,445,016 -597,156,503 -169,008,392 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 27,257,708 197,523,482 -20,691,049 -7,864,420 

 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ       ไตรมาสที ่1  

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ าคัญ ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564 ปี 2565 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 9.086 8.8197 9.2748 9.2629 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานส าหรบังวด
ต่อหน่วย (บาท) 

1.0765 0.7250 1.0624 0.1619 

EBITDA ต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 6.87 5.09 5.69 5.47/1 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 33.22 32.39 31.69 31.71 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 35.60 35.50 33.81 33.89 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ) 55.29 55.05 51.07 51.27 
หมายเหตุ:  /1ค านวณจาก Annualized EBITDA 
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(เอกสารแนบท้าย) 

สรปุรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของผู้ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย คอื บรษิทั เอเชีย่น เอน็จเินียริง่ แวลูเอชัน่ จ ากดั และบรษิทั กราฟฟิค 

เอ แอพไพซลั จ ากดั ไดท้ าการประเมนิทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ ซึ่งเป็นอสงัหารมิทรพัย์

จ านวนทัง้สิน้ 7 โครงการ พื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 48,186 ตารางเมตร บนที่ดนิตามโฉนดรวมประมาณ 

35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา 

โดยสรุปรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ไดด้งัต่อไปนี้ 

โครงการ 

พื้นท่ีดิน 

(ไร-่งาน-ตาราง

วา) 

พื้นท่ีให้เช่า

ประมาณ (ตาราง

เมตร) 

ราคาประเมิน 

โดยวิธีรายได้ (บาท)/1 

บริษทั เอเช่ียน 

เอน็จิเนียร่ิง 

แวลูเอชัน่ 

จ ากดั 

บริษทั กราฟฟิค 

เอ แอพไพซลั 

จ ากดั 

1. โครงการนิคม อุตสาหกรรม

ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  อี ส เ ทิ ร์ น 

ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) 

2. โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีส

เทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE) 

3. โครงการนิคม อุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA 

CIE 1) 

4. โครงการนิคม อุตสาหกรรม

ไฮเทค กบนิทร ์(KABIN) 

5. โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  

โลจสิตกิสพ์ารค์ 1 (WHA LP 1) 

6. โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  

โลจสิตกิสพ์ารค์ 2 (WHA LP 2) 

7. โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  

โลจสิตกิสพ์ารค์ 4 (WHA LP 4) 

35 – 3 – 69.25  48,186 1,281,800,000 1,308,900,000 

/1 ราคาประเมนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 ซึง่คาดว่าเป็นวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ 


