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คานิยาม
“กองทรัสต์ HREIT”

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรียล)

“ตลาดหลักทรัพย์”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม“
หรือ “ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่
4“

การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า สานักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้
พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิใน
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”
หรือ “BTCAS”

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด

“บริษัท ESIE“

บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด

“บริษัท WHAESIE“

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด

“บริษัท WHAIB“

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด

“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”)
บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”)

“บริษัทฯ” หรือ “WHAIRM”
หรือ “ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

“ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ทารายการ”

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์ข องทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลงวัน ที่ 21
พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 (บจ/ร
29-00)

“ผูป้ ระเมินอิสระ”

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จากัด (“AEV”) และ บริษัท กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด (“GFA”)

“พ.ร.บ“

พระราชบัญญัติ

“สานักงาน ก.ล.ต.” หรือ
“SEC”

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“AEV”

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จากัด

“COVID-19”

ไวรัสโคโรนา สายพันธุใ์ หม่ 2019

“D“

หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

“DCF”

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

“E“

สินทรัพย์สทุ ธิ

“EEC“

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

“ESIE”

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
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“FCF”

กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow)

“GFA”

บริษัท กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด

"H5"

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

“IMF”

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund)

“KABIN“

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์

“Kd“

ต้นทุนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

“Ke“

ต้นทุนส่วนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

“MLR”

อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ นั้ ต่าสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั้ ดี (Minimum Lending Rate)

“NAV”

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)

“NPV”

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value)

“PV“

มูลค่าปัจจุบนั

“Rf“

อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง

“Rm“

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

“SCBAM” หรือ “ทรัสตี”

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

“T”

อัตราภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล (สาหรับกองทรัสต์ อัตราภาษีเท่ากับ 0%)

“TAV”

มูลค่าสินทรัพย์รวม (Total Asset Value)

“TSD”

บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

“WACC”

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital)

“WHA CIE 1”

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

“WHA ESIE 1”

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

“WHA LP 1”

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1

“WHA LP 2”

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2

“WHA LP 4”

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4

“WHAID” หรือ “ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

“β”

ค่าชีว้ ดั ความเสี่ยงตามตลาดของราคาหน่วยทรัสต์ HREIT
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1 มิถนุ ายน 2565
เรื่อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

เรียน

ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

เอกสารแนบ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ข้อมูลโดยสรุปของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
สรุปผลประกอบการของผูเ้ ช่ารายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ
สรุปราคาประเมินทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

อ้างถึง:
1) มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการกาหนดวันประชุม
วิ สามัญ ผู้ถื อหน่ว ยทรัสต์ข องทรัสต์เ พื่อ การลงทุน ในสิ ท ธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ครัง้ ที่
1/2565
2) แบบรายงานการเพิ่ ม ทุ น ทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ หมราชวัน ที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
3) สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
4) สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่างสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท
เจ้าของทรัพย์สิน ร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สนิ
ร่า งสัญ ญาแต่ งตั้งผู้บ ริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์ และร่า งสัญ ญาตกลงกระท าการของบริษั ทเจ้าของ
ทรัพย์สิน
5) เอกสารเงื่อนไขการกูย้ ืมเงิน ระยะยาวเบือ้ งต้นสาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
6) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดทาโดย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จากัด (“AEV”)
วันที่ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2566
7) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดทาโดย บริษัท กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด (“GFA”) วันที่
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2566
8) ร่างรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน จัดทาโดย บริษัท แชนด์
เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด วันที่ 12 เมษายน 2565
9) สัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูเ้ ช่ารายย่อยของกองทรัสต์ HREIT และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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10) งบการเงินตรวจสอบของกองทรัสต์ HREIT ณ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม
2564 ที่ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ ณ 31 มีนาคม 2565 ที่ได้รบั การสอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
11) หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด และเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง
12) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2564
13) รายงานประจาปี ของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2564
ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “WHAIRM” หรือ “ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์” ) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า สานักงาน และสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลา
การเช่า และสิทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้ในการดาเนินกิจการภายใน
ทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 14 หลัง ใน 7 โครงการ จาก 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ดับบลิวเอช
เอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE ”) (สาหรับ 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดั บ บลิ ว เอชเอ อี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด 1 (“WHA ESIE 1”) และ 3 หลั ง ในโครงการดั บ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์พ าร์ค 2
(“WHA LP 2”)) (2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”) (สาหรับ 1 หลัง ในโครงการนิคม
อุ ต สาหกรรมอี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด (ระยอง) (ESIE), 1 หลั ง ในโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ ชลบุ รี 1
(WHACIE 1), 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN), 2 หลัง ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 1 (WHA LP 1) และ 2 หลัง ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)) และ (3) บริษัท อีสเทิรน์
ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”) (สาหรับ 3 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซี
บอร์ด (ระยอง) (ESIE)) (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ WHAID โดยมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 1,345,890,000
บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และ
ค่ า ซื ้อ สัง หาริ ม ทรัพ ย์ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งซึ่ง ใช้ใ นการด าเนิ น กิ จ การภายในทรัพ ย์สิ น ที่ เ ช่ า (ไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์
HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่
ต่ อ อายุ อี ก จ านวนรวมไม่ เ กิ น 80,000,000 บาท (ซึ่ ง จะช าระเมื่ อ มี ก ารต่ อ สั ญ ญาเช่ า โดยไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์
HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ประกอบไปด้วย
1.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
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1) อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 81.50 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารประมาณ 11,168 ตารางเมตร
2) อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 28.75 ตารางวา
และพืน้ ที่อาคารประมาณ 5,124 ตารางเมตร สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ ที่ท่ดี ิน
ทั้งหมดประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 10.25 ตารางวา พืน้ ที่อาคารโรงงานทั้งหมดประมาณ 16,292
ตารางเมตร
2.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า 19 ไร่ 1 งาน 59.00 ตารางวา พืน้ ที่อาคารประมาณ 31,894
ตารางเมตร

3.

กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า

รวมพืน้ ที่ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นพืน้ ที่ท่ีดินทัง้ หมดประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา
พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดประมาณ 48,186 ตารางเมตร
ทัง้ นี ้ เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT นัน้ จะมาจาก (1) เงินจาก
การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ (2) เงินกูร้ ะยะยาวจากการกูย้ ืมเงิน
โดยโครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT นัน้ จะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ HREIT สภาวะของตลาดทุนและตลาดตราสารหนีใ้ นปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ สาหรับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไม่เกิน 119,500,000 หน่วยนัน้ กองทรัสต์ HREIT อาจมี
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
WHAID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID ซึ่ง เป็ นผู้ถือหุ้น 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 นี ้
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ท่ี จะแต่งตั้งบริษัท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดัสเตรี ยล ดี เ วลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“WHAID”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ HREIT รวมทัง้ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้กบั ทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ในครัง้ นี ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับ WHAID ต่อไป พร้อม
กับเข้าทาสัญญาตกลงกระทาการกับ WHAID และ/หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้ นี ้
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ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องนีจ้ ะไม่มีสิทธิ
ออกเสียง โดยรายละเอียดผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ี มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติจะเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมที่ส่งถึงผูถ้ ื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)
ในการจัดทารายงานฉบับนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่ว ไป ข้อ มูลจากการวิ เ คราะห์แ ละคาดการณ์อุต สาหกรรม ข้อ มูลและเอกสารที่ ได้รับ จากทางบริษั ทฯ
ข้อมูลเอกสารทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผูป้ ระเมินอิสระ รวมถึงการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
ดังกล่าวได้
อย่ า งไรก็ตาม สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ไ วรั สโคโรน่ า สายพั นธุ ์ใ หม่ 2019 (“โควิ ด -19”) ที่มี ก ารแพร่
ระบาดอยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาที่จั ด เตรี ย มรายงานฉบั บ นี้ ที่ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระจึ ง ไม่ ส ามารถประเมิ น
สถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้อย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องระยะเวลาของการแพร่ระบาดดังกล่าว รวมถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกองทรัสต์ HREIT ก็ตาม หากหน่วยงานที่มีอานาจมีการดาเนินมาตรการใดๆ เพื่อ
ควบคุม และ/หรือป้ องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 กองทรัสต์ HREIT มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบต่อ
ความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้คานึ งถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ต่อผลประกอบการของ
กองทรัสต์ HREIT ณ วันทีท่ ารายงานเท่านั้น และนาผลกระทบทีเ่ กิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด19 ต่อผลประกอบการในอนาคตมาสะท้อนในการประเมินมูลค่าการเข้าทารายการในครั้งนี้ ซึ่งหากสถานการณ์
มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจทาให้มูลค่าประเมินและมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องของผลลัพธ์ทคี่ าดการณ์ไว้ได้
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
ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระมี ความเห็ นว่ า การเข้าท ารายการลงทุน ในทรัพย์สิน เพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 กับ บริษัท
WHAESIE บริษัท WHAIB และ บริษัท ESIE (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่ง บริษัททั้งสามดังกล่าวเป็ นบริษัทย่อยของ
WHAID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนครัง้ นีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนของกองทรัสต์
HREIT กอปรกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านีม้ ีสภาพพร้อมใช้งาน รวม 14 ยูนิต โดยมีสญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อยแล้ว ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 จานวน 13 ยูนิต อีก 1 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี ส่งผลให้กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี ้
ภายในระยะเวลาอันสัน้
นอกจากนี ้ ทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ อยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพสูงจากทัง้ หมด 7 โครงการ โดยทรัพย์สินจานวน 13 ยูนิต
ตัง้ อยู่ในบริเวณจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งมีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีศกั ยภาพ และ
ทรัพย์สินจานวน 1 ยูนิต ที่ตงั้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ใหม่ท่ีกองทรัสต์ไม่เคย
ลงทุ น มาก่ อ นจึ ง ถื อ เป็ น จุด เริ่ ม ต้น ในการเพิ่ ม ความได้เ ปรี ย บด้า นความหลากหลายของท าเลที่ ตั้ง เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการในการดาเนินธุรกิจของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นีต้ งั้ อยู่ในเขต Free Zone
จานวน 6 ยูนิต จึงสามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กบั กองทรัสต์ HREIT
ทัง้ นี ้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตรา
ค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยการชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้ หลังจากที่
กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัท
เจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ การแต่งตัง้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์และเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการทาธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้า
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีประสบการณ์
ในการทางานร่วมกับ WHAID มาตัง้ แต่การลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรก ทาให้มีความคุน้ เคยกับการสอบทานทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้
ดังนี ้
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ลาดับ

วิธีการประเมิน

1

วิธีมลู ค่าตามบัญชี
วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(หลั ง หั ก ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สิน (Set Up Cost))

2

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)
502.31
1,599.01

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน
ไม่เหมาะสม
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 4
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ในเรื่องแผนการดาเนินงานและการประมาณการของกองทรัสต์ HREIT ดังนั้น จึงเป็ นวิธีที่เหมาะสมใน
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยอ้างอิงสมมติฐาน
รายได้และค่าใช้จ่าย และใช้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยนา้ หนักของกองทรัสต์ HREIT (“WACC”) เป็ นอัตราคิดลด
เพื่อคานวณมูลค่าปั จจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้มลู ค่าปั จจุบนั
ดังกล่าวหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่า
ทรัพย์สินสาหรับการทารายการในครัง้ นีท้ ่ี ไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบันสุทธิ (Net Present
Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ดังนี ้
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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)
1,663.50
(64.48)
1,599.01
(1,345.89)
253.12

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 253.12 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก นอกจากนี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนของผูถ้ ือ
หน่วย (IRR) เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.69 เป็ นร้อยละ 6.84 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้า
ทารายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,345.89 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 ได้ รับความเห็นชอบจาก
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)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผล เนื่องจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ HREIT และทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถ
กาหนดผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้แน่นอน อีกทั้งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป และไม่ทาให้กองทรัสต์
เสียประโยชน์
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 ริหารของบริษัทซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้รบั จากบริษัท และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัท นอกจากนี ้
ความเห็ น ของที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระที่ น าเสนอต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ใ นครั้ง นี ้ เป็ น การแสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ
ความสมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) เท่านัน้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตงั้ อยู่บนสมมติฐานที่สภาพ
เศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึน้ ขณะจัดทารายงานเท่านัน้ ซึ่งหากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
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ก.

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
(บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์)

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อันดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “WHAIRM” หรือ “ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสิ นค้า สานักงาน และสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลา
การเช่า และสิทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้ในการดาเนินกิจการภายใน
ทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 14 ยูนิต ใน 7 โครงการ จาก 3 บริษัท ได้แก่
(1)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE ”) (สาหรับ
1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ 3 หลัง
ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

(2)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”) (สาหรับ 1 หลัง ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ชลบุ รี 1 (WHA CIE 1), 1 หลั ง ในโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค กบิ น ทร์ (KABIN), 2 หลั ง
ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) และ 2 หลัง ในโครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

(3)

บริ ษั ท อี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด อิ น ดัส เตรี ย ล เอสเตท (ระยอง) จ ากั ด (“บริ ษั ท ESIE”) (ส าหรับ 3 หลัง
ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”
บริษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะแต่ ง ตั้ง บริษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อิ น ดัสเตรี ย ล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
(“WHAID”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ HREIT รวมทั้งเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ
ทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครัง้ นี ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับ WHAID ต่อไป พร้อมกับ
เข้าทาสัญญาตกลงกระทาการกับ WHAID และ/หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้ นี ้
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ทั้งนี ้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท
WHAESIE ”) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”) และบริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จ ากั ด (“บริ ษั ท ESIE”) โดยทั้ ง สามบริ ษั ท ดั ง กล่ า วเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”)
นอกจากนี ้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์ HREIT โดยมี WHAID เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทฯ ซึ่ง
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ
กองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ดังนัน้ การเข้าทารายการดังกล่าว
ของกองทรัสต์ HREIT เป็ นการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับ
ผู้จัด การกองทรัสต์) ซึ่ง มี ข นาดรายการตั้ง แต่ 20,000,000 บาท หรื อ เกิ น กว่ า ร้อยละ 3 ของมูลค่ า สิ น ทรัพ ย์สุท ธิ ของ
กองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทาให้การเข้าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT จะต้องได้รบั มติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

กองทรัสต์ HREIT จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนและการกูย้ ืมเงิน ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า สานักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อม
ส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว โดยมีมลู ค่า
รวมไม่เกิน 1,345,890,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่า
สาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุร กิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่า
เช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน
หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้า
ทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป ทั้งนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะแต่งตัง้ WHAID ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
นอกจากนี ้ การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยการ
เข้าทาสัญญา (1) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน (ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อม
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สิ่งปลูกสร้าง) (2) สัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว (3) สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สิน) และ (4) สัญญาอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5)
1.1.

วัตถุประสงค์ของการทารายการ

เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ HREIT ในการระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว และเพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่
กองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ดังนัน้ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ของ
กองทรัสต์ HREIT เพื่อเป็ นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
1.2.

วันที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รบั มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และ/หรือได้รบั อนุมัติจาก
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
โครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 กองทรัสต์ HREIT

หมายเหตุ:

WHAID
WHAIRM
WHAESIE
WHAIB
ESIE
SCBAM

หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
หมายถึง บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ผู้เช่า
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)
ผู้ให้เช่าและ 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE): WHAID
ลักษณะ
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ความสัมพันธ์ 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”): WHAID ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
3. บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”): WHAID ถือหุน้
ร้อยละ 60.00
(รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”)
1.4.

ประเภทและขนาดของรายการ

รายการลงทุน ในทรัพ ย์สินที่ กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติ ม ครั้งที่ 4 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
1,345,890,000 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทรัสต์ HREIT ตาม
งบการเงินฉบับสอบทานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
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ขนาดของ
รายการ
1.5.

=

มูลค่าทรัพย์สินที่เข้าทารายการ x 100
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ HREIT

= 1,345.89 ล้านบาท x 100 =
7,782.10 ล้านบาท

ร้อยละ 17.29

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT นั้นจะมาจาก (1) เงินจากการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่วย และ
(2) เงินกูร้ ะยะยาวจากการกูย้ ืมเงิน จานวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยโครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติม ของกองทรัสต์ HREIT นั้น จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของอัต ราส่ ว นหนี ้สิน และเงิ น ทุน ของ
กองทรัสต์ HREIT สภาวะของตลาดทุน และตลาดตราสารหนีใ้ นปั จจุบนั
1.6.

รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4

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 4
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ประกอบไปด้วยสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าที่ดิน
และอาคารคลังสินค้า ดังนี ้
1.

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน
1.1 อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 81.50 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารประมาณ 11,168 ตารางเมตร
1.2 อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ ที่ท่ีดินประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 28.75 ตารางวา
และพืน้ ที่อาคารประมาณ 5,124 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ ที่ท่ีดินทั้งหมดประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 10.25 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 16,292 ตารางเมตร

2.

สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น และอาคารคลัง สิ น ค้า โดยมี พื น้ ที่ ท่ี ดิ น ประมาณ 19 ไร่ 1 งาน 59.00 ตารางวา
พืน้ ที่อาคารประมาณ 31,894 ตารางเมตร

3.

กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ น
ต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า

รวมพืน้ ที่ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นเนือ้ ที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน ทั้งหมดประมาณ
35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดประมาณ 48,186 ตารางเมตร
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ตารางรายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ลาดับ

ทีต่ ั้ง

เลขที่
ทรัพย์สิน

พืน้ ทีเ่ ช่า
ประมาณ (ตร.
ม.)

1

WHA ESIE 1

B.18-3

3,760

2

WHA LP 2

B.12 (FZ)

4,314

3

WHA LP 2

B.14 (FZ)

5,214

4

WHA LP 2

B.16 (FZ)

3,095

5

WHA CIE 1

B.6A

660

6

WHA LP 1

C.3 (FZ)

3,885

7

WHA LP 1

C.4 (FZ)

4,959

8

WHA LP 4

D.2

5,165

9

WHA LP 4

A.5

5,262

10

KABIN

18-1

1,152

11

ESIE

FZ.1/2

4,016

รายละเอียดอาคาร
อาคารโรงงาน
Detached building
และสานักงาน
ชัน้ เดียว
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารโรงงาน
Attached building
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารโรงงาน
Attached building
และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน
Detached building
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โฉนดทีด่ ิน
เลขที่

ขนาดทีด่ ิน
อายุอาคาร
ประมาณ
ประมาณ (ปี ) /1
(ไร่-งาน-วา)

บริษัท
เจ้าของ
ทรัพย์สิน

29737

4-1-58.00

9.56

WHAESIE

229436

2-2-48.50

2.61

WHAESIE

229436

3-0-73.50

2.61

WHAESIE

229436

1-3-43.75

2.61

WHAESIE

90909

0-1-38.75

8.60

WHAIB

211634

2-1-48.75

9.67

WHAIB

211634

3-0-3.75

9.67

WHAIB

473

3-0-55.25

9.34

WHAIB

9198, 9199

3-0-85.50

9.42

WHAIB

85482

0-2-56.50

9.17

WHAIB

10734

4-2-63.5

18.04

WHAIB
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ลาดับ

ทีต่ ั้ง

เลขที่
ทรัพย์สิน

พืน้ ทีเ่ ช่า
ประมาณ (ตร.
ม.)

รายละเอียดอาคาร

และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารโรงงาน
Detached building
12
ESIE
R.05-2
3,392
และสานักงาน ชัน้
เดียว
อาคารโรงงาน
Attached building
13
ESIE
K.13C-01
1,656
และสานักงาน ชัน้
เดียว
อาคารโรงงาน
Attached building
14
ESIE
K.13C-02
1,656
และสานักงาน ชัน้
เดียว
/1
หมายเหตุ: อายุอาคาร ณ วันที่คาดว่ากองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนวันที่ 1 มกราคม 2566
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โฉนดทีด่ ิน
เลขที่

ขนาดทีด่ ิน
อายุอาคาร
ประมาณ
ประมาณ (ปี ) /1
(ไร่-งาน-วา)

บริษัท
เจ้าของ
ทรัพย์สิน

26731

4-2-60.00

9.54

ESIE

30376

0-3-66.75

9.36

ESIE

30376

0-3-66.75

9.36

ESIE
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4/1
ประเภท
ทรัพย์สิน
ลักษณะการ
ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
HREIT
(ภาพรวม)

ลักษณะการ
ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
HREIT
จาแนกตาม
โครงการ /
นิคม
อุตสาหกรรม

รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า
Detached Building
Attached Building
สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี
เนือ้ ที่รวมประมาณ
เนือ้ ที่รวมประมาณ
เนือ้ ที่รวมประมาณ
ที่ดิน
ที่ดิน
ที่ดิน
13-2-81.50 ไร่
2-3-28.75 ไร่
19-1-59.00 ไร่
สิ่งปลูกสร้าง
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง)

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1

3 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ 11,168 ตร.ม.
จานวน 2 ยูนิต พืน้ ที่รวม
ประมาณ 7,408 ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ที่รวม
ประมาณ 3,760 ตร.ม.

ยังไม่มีผเู้ ช่า

สิ่งปลูกสร้าง
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
ชลบุรี 1
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง)
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ไฮเทค กบินทร์

4 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ 5,124 ตร.ม.
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ที่รวม
ประมาณ 660 ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
จานวน 2 ยูนิต พืน้ ที่รวม
ประมาณ 3,312 ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ที่รวม
ประมาณ 1,152 ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด

อายุอาคาร
ประมาณ 12.38 ปี
ประมาณ 9.12 ปี
เฉลี่ย /2
หมายเหตุ: /1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
/2
อายุอาคารเฉลี่ยโดยพืน้ ที่อาคาร ณ วันที่กองทรัสต์ HREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนไม่เกินวันที่ 1 มกราคม 2566
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สิ่งปลูกสร้าง

7 ยูนิต พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ 31,894 ตร.ม.

โครงการ
ดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์
พาร์ค 1
โครงการ
ดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์
พาร์ค 2
โครงการ
ดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์
พาร์ค 4

จานวน 2 ยูนิต พืน้ ที่
รวมประมาณ 8,844
ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
จานวน 3 ยูนิต
พืน้ ที่รวมประมาณ
12,623 ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
จานวน 2 ยูนิต
พืน้ ที่รวมประมาณ
10,427 ตร.ม.
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด

ประมาณ 6.56 ปี
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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 4
อาคารโรงงาน Attached Building
อาคารโรงงานประเภท Attached Building เป็ นกลุ่มอาคารโรงงานแบบแถว ซึ่งเป็ นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กชัน้ เดียวพร้อมชัน้ ลอยที่ใช้กาแพงร่วมกับผูเ้ ช่ารายอื่นเพื่อใช้เป็ นสานักงาน มีประตูชตั เตอร์สงู เพื่อให้
เหมาะกับการเข้า-ออกของรถบรรทุก

ที่มา: บริษัทฯ

ที่มา: บริษัทฯ
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อาคารโรงงานประเภท Detached Building
อาคารโรงงานประเภท Detached Building จะมี ลัก ษณะเป็ น อาคารคอนกรี ตเสริม เหล็ ก ชั้นเดียว
มี ชั้ น ลอยเพื่ อ ใช้ เ ป็ นส านั ก งาน ซึ่ ง ก่ อ สร้า งในบริ เ วณพื ้น ที่ ท่ี มี รั้ว กั้ น เป็ นสั ด ส่ ว น พร้อ มด้ว ยป้ อ มยาม
พืน้ ที่จอดรถ และพืน้ ที่สาหรับขนถ่ายสินค้า ทั้งนี ้ อาคารโรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมจะเป็ น
อาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึน้ ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ ช่าได้

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 4 นี ้ กองทรัสต์ HREIT ตกลงให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั
จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเจ้าของทรัพย์สินจะชดเชยรายได้
สาหรับทรัพย์สินประเภท Attached Building จานวน 168 บาทต่อตารางเมตร ทรัพย์สินประเภท Detached Building
เป็ นจานวน 185 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าจานวน 169 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 7 โครงการ ได้แก่ 1) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์
ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 2) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN) 3) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
(WHA CIE 1) 4) นิ ค มอุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ อี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด 1 (WHA ESIE 1) 5) โครงการดั บ บลิ ว เอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) 6) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) และ 7) โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการ
เจ้าของทรัพย์สนิ
สถานทีต่ ั้ง
ระยะทางโดยประมาณ (ก.ม.)

จานวนทรัพย์

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด และ
บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
117
150
สนามบินสุวรรณภูมิ
86
122
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
30
45
ท่าเรือนา้ ลึกมาบตาพุด
31
45
พัทยา
25
45
ศรีราชา
28
50
4 ยูนิต

ทีม่ า: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ้งั ของทรัพย์สนิ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

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

จานวนทรัพย์

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
ตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
145
158
สนามบินสุวรรณภูมิ
121
123
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
141
149
ท่าเรือนา้ ลึกมาบตาพุด
174
183
พัทยา
137
161
ศรีราชา
129
144
1 ยูนิต

ทีม่ า: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ้งั ของทรัพย์สนิ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN)

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

จานวนทรัพย์

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
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
1 ยูนิต

ทีม่ า: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ้งั ของทรัพย์สนิ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)

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

จานวนทรัพย์

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
กรุงเทพฯ
112
145
สนามบินสุวรรณภูมิ
83
117
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
27
37
ท่าเรือนา้ ลึกมาบตาพุด
39
48
พัทยา
36
52
ศรีราชา
32
43
1 ยูนิต

ที่มา: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)
0

2
2

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

จานวนทรัพย์

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สถานที่
ระยะทางจริง
ระยะทางขับรถ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
2
2
เอ ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
12
12
เอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซี
19
19
บอร์ด (ระยอง)
ท่าเรือนา้ ลึกแหลมฉบัง
20
20
พัทยา
37
37
สนามบินสุวรรณภูมิ
104
104
กรุงเทพฯ
122
122
2 ยูนิต

ทีม่ า: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1)

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

จานวนทรัพย์

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

ทีม่ า: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)

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

จานวนทรัพย์

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

ทีม่ า: บริษัทฯ

แผนผังแสดงทีต่ ั้งของทรัพย์สนิ ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)

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 4 มีรายละเอียดการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ดังต่อไปนี ้
คิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้รวม (%)
ปี ทีค่ รบกาหนด
สัญญาเช่า /1

โรงงาน
โรงงาน
% ต่อรายได้รวม
Detached
คลังสินค้า
Attached Building
ทัง้ หมด
Building
11.30%
1.76%
19.24%
32.30%
ภายในปี 2566
9.04%
2.30%
47.77%
59.12%
ภายในปี 2567
0.00%
8.59%
0.00%
8.59%
ภายในปี 2577 /1
รวม
20.35%
12.65%
67.00%
100.00%
ที่มา: สัญญาเช่า ที่มีกับผูเ้ ช่า ทรัพย์สินรายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ข้อมูล คานวณ ณ วันที่ 1
มกราคม 2566 โดยอ้างอิงตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ: /1 วันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าได้คานึงถึงสัญญาที่มีการแสดงความจานงในการต่อสัญญาแล้ว (Renewal
Commitment)

1.6.6. ข้ อ มู ล ผู้ เ ช่ า โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า
พืน้ ทีเ่ ช่า
ปี ทีค่ รบกาหนด ทุนจดทะเบียนของผู้
ลาดับ
ทีต่ ั้ง
เลขทีอ่ าคาร
ประมาณ
สัญชาติผู้เช่า
ธุรกิจผู้เช่า
อายุสัญญาเช่า /1
เช่า (ล้านบาท)
(ตร.ม.)
1
WHA ESIE 1
B.18-3
3,760
อยู่ระหว่างจัดหาผูเ้ ช่า
2
WHA LP 2
B.12 (FZ)
4,314
ฮ่องกง
อิเล็กทรอนิกส์
2567
6.00
3
WHA LP 2
B.14 (FZ)
5,214
จีน
เครื่องจักร
2567
325.17
4
WHA LP 2
B.16 (FZ)
3,095
จีน
เครื่องจักร
2567
5
WHA CIE 1
B.6A
660
ออสเตรเลีย
เหล็ก
2566
67.00
6
WHA LP 1
C.3 (FZ)
3,885
ญี่ป่ นุ
โลจิสติกส์
2566
11.00
7
WHA LP 1
C.4 (FZ)
4,959
จีน
ยานยนต์
2566
195.61
8
WHA LP 4
D.2
5,165
เกาหลีใต้
อิเล็กทรอนิกส์
2565
613.90
9
WHA LP 4
A.5
5,262
เกาหลีใต้
ยานยนต์
2567
277.00
10
KABIN
18-1
1,152
จีน
ผลิภณ
ั ฑ์ไม้
2567
5.00
11
ESIE
FZ.1/2
4,016
จีน
อิเล็กทรอนิกส์
2566
155.00
12
ESIE
R.05-2
3,392
จีน
อุปโภคบริโภค
2567
50.00
13
ESIE
K.13C-01
1,656
อเมริกา
อุปโภคบริโภค
2577
121.00
14
ESIE
K.13C-02
1,656
อเมริกา
อุปโภคบริโภค
2577
ที่มา: สัญญาเช่าที่มีกบั ผูเ้ ช่ารายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ BOL
หมายเหตุ: /1 วันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าได้คานึงถึงสัญญาที่มีการแสดงความจานงในการต่อสัญญาแล้ว (Renewal Commitment)
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วันทีจ่ ด
ทะเบียน
3 ต.ค. 2561
16 ก.ย. 2563
18 พ.ย. 2548
22 มิ.ย. 2533
17 พ.ย. 2563
1 เม.ย. 2540
31 ก.ค. 2539
2 ก.ค. 2564
29 ก.ย. 2563
26 ส.ค. 2563
20 เม.ย. 2549
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1.6.7. สั ด ส่ ว นผู้ เ ช่ า จาแนกตามสั ญ ชาติ
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้ค่าเช่ารวม /1
ทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
บราซิล, 2.2%

แคนนาดา, 1.7% เดนมาร์ก, 1.5%

อินโดนีเซีย, 1.7%
อิตาลี, 2.2%

ญี่ปนุ่ , 7.5%

สวิตเซอร์แลนด์,
0.7%

เม็กซิโก, 2.5%
อังกฤษ, 2.6%

ออสเตรเลีย,
1.8%

อเมริกา, 8.6%
จีน, 31.0%

ประเทศไทย,
2.9%

ญี่ปน,
ุ่ 7.8%

เกาหลีใต้,
11.3%

อเมริกา, 9.8%

จีน, 58.4%
ฮ่องกง,
12.5%

เยอรมันนี,
17.9%

ออสเตรเลีย,
15.5%

รวมทรัพย์สินภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
เกาหลีใต้, 1.6%

อินโดนีเซีย, 1.4%

แคนนาดา, 1.4%

ฮ่องกง, 1.8%

อิตาลี, 1.9%

เดนมาร์ก, 1.3%
สวิตเซอร์แลนด์, 0.6%

บราซิล, 1.9%
เม็กซิโก, 2.2%

อังกฤษ, 2.2%
จีน, 34.9%

ประเทศไทย, 2.5%
ญี่ปนุ่ , 7.7%
อเมริกา, 9.6%

ออสเตรเลีย, 13.5%

หมายเหตุ:

/1

เยอรมันนี, 15.3%

ข้อมูลทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่าของทรัพย์สินปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ประมาณการ ณ วันที่คาดว่าจะเข้าทา
รายการวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยอ้างอิงตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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1.6.8. สั ด ส่ ว นผู้ เ ช่ า จาแนกตามประเภทธุ รกิ จ
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้ค่าเช่ารวม /1
ทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
บริการ
เคมีภณ
ั ฑ์
อื่นๆ,
อุตสาหกรรม,
และปิ โตรเคมี,
2.6%
5.2%
2.1%
บรรจุภณ
ั ฑ์,
6.2%

แบตเตอรี่,
1.4%

เหล็ก, 2.4%

โลจิสติกส์,
10.2%
ยานยนต์,
36.8%

โลจิสติกส์,
7.7%

อิเล็กทรอนิกส์
, 32.2%

อุปโภคบริโภค
, 23.9%

อิเล็กทรอนิกส์
, 9.1%

ยานยนต์,
31.3%

อุปโภคบริโภค
, 28.9%

รวมทรัพย์สินภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
เคมีภณ
ั ฑ์และปิ โตรเคมี
, 1.8%
อื่นๆ, 2.2%
เครื่องจักร, 3.5%

ผลิภณ
ั ฑ์ไม้, 0.3%

แบตเตอรี่, 1.2%

เหล็ก, 0.3%

บริการอุตสาหกรรม,
4.5%

โลจิสติกส์, 7.6%

ยานยนต์, 34.8%

บรรจุภณ
ั ฑ์, 5.3%
อิเล็กทรอนิกส์, 11.2%

อุปโภคบริโภค, 27.3%

หมายเหตุ:

/1

ข้อมูลทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่าของทรัพย์สินปั จจุบนั และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ประมาณการ ณ วันที่คาดว่าจะเข้าทา
รายการวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยอ้างอิงตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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1.6.9. ผลการดาเนิ น งานในอดี ต
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประกอบด้วยโรงงานจานวน 7 ยูนิต และคลังสินค้า 7 ยูนิต โดยมีขอ้ มูลใน
อดีตเกี่ยวกับอัตราการเช่าพืน้ ที่ อัตรารายได้ และพืน้ ที่เช่า ดังต่อไปนี ้
รายการ
โรงงาน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ) /1
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ที่ให้เช่า (ตร.ม.)
คลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ) /1
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ที่ให้เช่า (ตร.ม.)
โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ บริการ
รายได้รวม
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร /2

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

57.61%
177.66
16,292

72.11%
181.45
16,292

100.00%
177.86
16,292

76.92%
177.22
16,292

74.27%
130.00
31,894

28.38%
130.00
31,894

84.45%
163.39
31,894

100.00%
166.10
31,894

14.64
9.76
24.40
1.77

34.94
23.29
58.24
2.22

61.19
40.29
101.48
1.46

13.06
7.76
20.83
0.88

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: /1 อัตราการเช่าพืน้ ที่ คานวณจากการเช่าของผูเ้ ช่า ณ สิน้ งวดเท่านัน้
/2
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารประกอบด้วย ค่าบารุงรักษาเชิงป้องกัน ค่าซ่อมแซมอาคารทั่วไป ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง และ
ค่ารักษาความสะอาด

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 ทรัสต์ข องกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้อง
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ได้รับ อนุมัติจากที่ ป ระชุมผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่ วยทรัสต์ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมี ผถู้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม
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 จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และการกู้ยืม ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จ ะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสม
ในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT บริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
ครัง้ นีเ้ ป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่ีสดุ ของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินที่
มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบั กองทรัสต์ HREIT โดยมีโอกาสจะทาให้รายได้ค่าเช่า
และผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อไป โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรั พย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ซึ่งกาหนดไว้รวมไม่เกิน 1,345,890,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุอีกจานวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
2.
นอกจากนี ้ สาหรับ รายการที่ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บ ริษัทเจ้าของทรัพ ย์สิน ชาระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ WHAID ต่อไป
นัน้ เป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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3.
ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์นั้ น ในการพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของ
อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHAID จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ HREIT บริษัทฯ ได้ทาการ
เปรี ย บเที ย บอัต ราค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ท่ี WHAID จะเรี ย กเก็ บ กั บ กองทรัส ต์ HREIT กั บ
อัต ราค่ าตอบแทนผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพ ย์ (Property Management Fee) ของกองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีขอบเขตการให้บริการของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีใกล้เคียง
กัน กับ กองทรัสต์ HREIT และค่ า ตอบแทนผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพ ย์สาหรับ การบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ของ
กองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั
บริษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็ น
เจ้าของและผูบ้ ริหารงานในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มมาตัง้ แต่เริ่มต้นและเป็ นผูป้ ระกอบการ
รายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความชานาญในการบริหารงานอาคารโรงงานและคลังสินค้า อีกทัง้
ยังมีความชานาญในการบริหารจัดการและมีทีมงานด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิ ภาพ โดย
WHAID นัน้ ถือว่าเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้ มีความคุน้ เคยกับ
ทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเป็ นอย่างดี ซึ่ งจะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินหลักเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่
กองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อไป
1.10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ไม่มี
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2.

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ

2.1.

ข้อดีของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1)

เป็ นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ HREIT ภายในระยะเวลาอันสั้น

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นีจ้ ะทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ จากการ
ให้เ ช่ าอสังหาริม ทรัพย์เหล่ านี ้ภายในระยะเวลาอัน สั้ น และช่ ว ยเพิ่ม ความต่อ เนื่อ งของกระแสเงิน สดให้กับ
กองทรัสต์ HREIT เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เหล่านีอ้ ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวม 14 ยูนิต โดยมีสญ
ั ญาเช่ากับผู้
เช่ารายย่อยแล้วจานวน 13 ยูนิต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อีก 1 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการ
รับประกันรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ทัง้ นี ้ ทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ อยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพสูงจากทัง้ หมด 7 โครงการ โดยทรัพย์สินจานวน 13
ยูนิต ตัง้ อยู่ในบริเวณจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งมีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานที่มี
ศักยภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน นอกจากนี ้ ยังมีทรัพย์สินจานวน 1 ยูนิต ที่ตงั้ อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ใหม่ท่ีกองทรัสต์ไม่เคยลงทุนมาก่อนจึงถือเป็ น
จุดเริ่มต้นในการเพิ่มความได้เปรียบด้านความหลากหลายของทาเลที่ตงั้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า ได้เ ป็ น อย่ า งดี โดยการลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ง นี ้ ตั้ง อยู่ ใ นเขต Free Zone
จานวน 6 ยูนิต จึงสามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กบั กองทรัสต์ HREIT
2)

เป็ นการเพิ่มอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าทีด่ ิน และอาคาร

การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 นี ้ เป็ นการเช่าทรัพย์สินระยะยาว 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี จะทาให้อายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึน้ จากอายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินใน
ปั จจุบันเล็กน้อยจาก 54.65 ปี เป็ น 55.25 ปี (คานวณ ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน วันที่ 1 มกราคม
2566 กรณีท่ีมีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ) ส่งผลทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินได้นานขึน้
3)

ทรัพย์สินทีไ่ ด้มามีสภาพดี มีค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาทรัพย์สินต่า

อาคารโรงงานและคลังสินค้าสาเร็จรู ปที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในคราวนีม้ ีสภาพ
พร้อมใช้งาน โดยมีอายุเฉลี่ยเพียง 8.54 ปี (คานวณถึง ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน วันที่ 1 มกราคม
2566) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินเหล่านีย้ งั อยู่ในระดับต่า
4)

ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)

การลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ 4 จะท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ ข องกองทรั ส ต์ HREIT ได้แ ก่
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ค่าปิ ด
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สมุดทะเบียน เป็ นต้น ลดลงจาก 12.70 บาท/ตร.ม./ ปี ในปี 2564 เหลือ 12.23 บาท/ตร.ม./ปี (คานวณจาก
ประมาณการค่าใช้จ่ายคงที่ของกองทรัสต์ HREIT ในปี 2566 ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4)
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
นอกจากนั้น ผู้ป ระกอบกิ จ การในเขตส่ ง เสริม เศรษฐกิ จพิ เศษจะได้รับ สิ ท ธิ ประโยชน์ต่ างๆ ได้แก่
1) นิติบุคคลและเป็ นคนต่างด้าวมีสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องชุดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
2) สิทธิในการนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร 3) สิทธิในการที่จะได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
อากร และ 4) สิทธิในการทาธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สามารถทาสัญญาได้
50 ปี และต่อสัญญาได้อีก 49 ปี ส่งผลให้มีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าในพืน้ ที่ EEC อย่างต่อเนื่อง
6)

สามารถลดและกระจายความเสี่ยงของรายได้

การเข้า ลงทุน ในทรัพ ย์สินเพิ่ มเติ มของกองทรัสต์ในครั้งนี ้จะสามารถลดความเสี่ ยงของรายได้ลง
เนื่องจากผูเ้ ช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 4 ประกอบธุรกิจที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนยานยนต์ งานบริการด้านโลจิสติกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค และเหล็ก เป็ นต้น ทาให้สามารถ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้
นอกจากนี ้ สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นีม้ ีระยะเวลาการเช่า
คงเหลือเฉลี่ย (WALE: Weighted Average Lease Expiry) อยู่ท่ี 1.64 ปี โดย WALE ของทรัพย์สินเดิมประมาณ
1.12 ปี เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ทาให้ WALE เพิ่มขึน้ เป็ น 1.18 ปี (เริ่มคานวณระยะเวลา
การเช่าคงเหลือ ณ วันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุน วันที่ 1 มกราคม 2566)
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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 4 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่า
สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผูเ้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดย
เจ้าของทรัพ ย์สินจะชดเชยรายได้สาหรับทรัพย์สิน โรงงานประเภท Attached Building จานวน 168 บาทต่อ
ตารางเมตร ทรัพย์สินโรงงานประเภท Detached Building เป็ นจานวน 185 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สิน
ประเภทคลังสินค้าจานวน 169 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่ าขัน้ ต่า จะใช้
เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทา
การที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ หากมีการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ตกลงจะชดเชยรายได้
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 นีจ้ ะเป็ 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
กับบุคคลภายนอก อาจส่งผลให้การเข้าทารายการในครัง้ นีต้ อ้ งล่าช้าจากการเจรจากับบุคคลอื่น อีกทัง้ อาจจะ
ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการเจรจามากขึน้
2.3.

ข้อด้อยของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1)

ภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จากการกู้ยืม

ภายหลัง จากการลงทุนเพิ่ มเติมในทรัพ ย์สิน ครั้งที่ 4 กองทรัสต์ HREIT จะมี ภาระดอกเบี ย้ เพิ่มขึน้
ประมาณ 10.12 ล้านบาท จากการกูย้ ืมเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน ส่วนหนึ่งสาหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
(อ้างอิงประมาณการสาหรับปี 2566) เนื่องจากการเข้าทารายการครัง้ นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะใช้แหล่งเงินทุนส่วน
หนึ่งจากการกู้ยืมเงินจานวนไม่เกิน 850.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (ตามประมาณการในปี 2566) คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณ 9.16 เท่าของ
ดอกเบีย้ ที่ตอ้ งชาระจากการกูเ้ งินเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินครัง้ ที่ 4 ดังกล่าว โดยจากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การ
กองทรัสต์ HREIT คาดว่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 จะสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระเพียงพอต่อ
การชาระดอกเบีย้ 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
ดัง นั้น การท ารายการกับ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งเป็ น บุค คลที่ มี ส่วนได้เสี ย ในกองทรัสต์ HREIT อาจท าให้มี
ข้อสงสัย เช่น ทาให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั ของผูม้ ีส่วนได้เสียของกองทรัสต์ HREIT โดยเฉพาะ
ผูถ้ ือหน่วยของกองทรัสต์ HREIT
อย่างไรก็ตาม การเข้าทารายการลงทุนในทรัพย์สิ นที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นอย่างดีแล้วก่อนที่จะมีมติให้เข้า
ทารายการ นอกจากนี ้ อัตราค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ี WHAID เรียกเก็บจากกองทรัสต์ HREIT
เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีขอบเขตการให้บริการของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกับกองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั
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2.5.

ความเสี่ยงของการทารายการ
1)

ความเสี่ยงจากผลดาเนินงานของทรัพย์สินทีเ่ ข้าลงทุนเพิ่มเติมไม่เป็ นไปตามคาด

ในกรณีท่กี องทรัสต์ HREIT ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเกิด
มาจาก ความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาและไม่อาจหา หรือมีความล่าช้าในการ
หาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน หรือผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาก่อนกาหนด อาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่า อัตราการเช่า
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 850.00 ล้านบาท เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน
ครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี ในช่วง 3 ปี แรกหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ HREIT ได้ทาสัญญาตกลงกระทาการ
เรื่องการชดเชยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี ้
นอกจากนั้น ทางกองทรัสต์ HREIT มีนโยบายที่จะเรียกเก็บเงินมัดจาและคลังสินค้า จานวน 3 - 4
เดือนของค่าเช่า ซึ่งในกรณีท่ผี เู้ ช่าไม่ได้ผิดสัญญา กองทรัสต์ HREIT จะคืนเงินมัดจาเต็มจานวนก่อนที่ผเู้ ช่า ราย
ใหม่จะย้ายเข้ามาในโรงงาน นอกจากนี ้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า ส่วนใหญ่ กองทรัสต์ HREIT ยังมีการกาหนด
ค่าปรับในกรณีท่ีผเู้ ช่าบอกเลิกก่อนกาหนด เช่น การปรับเป็ นจานวนเงิ นเท่ากับค่าเช่าทัง้ หมดในอนาคตจนสิน้
สัญญา เป็ นต้น จึงเป็ นการลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนดได้
2)

ความเสี่ยงจากการทีค่ ู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน ครัง้ ที่ 4 นี ้ กองทรัสต์ HREIT จะต้องเข้าทาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคู่สญ
ั ญา ได้แก่ บริษัท WHAESIE บริษัท WHAIB และ บริษัท ESIE เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
HREIT จึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาเหล่านีอ้ าจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกองทรัสต์ HREIT ทาให้กองทรัสต์ HREIT อาจต้องนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โดยการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวกองทรัสต์ HREIT ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาใน
การดาเนินการ และค่าเสียหายที่กองทรัสต์ HREIT จะได้รบั จากความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีขึน้ อยู่
กับคาพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคาพิพากษาให้กองทรัสต์ HREIT ชนะคดี กองทรัสต์ HREIT อาจ
ประสบความยุ่งยากในการบังคับคู่กรณีให้ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาของศาล
3)

ความเสี่ยงในการแข่งขันทีส่ ูงขึน้ อาจส่งผลให้ผู้เช่าพืน้ ทีม่ ีจานวนลดลง

กองทรัสต์ HREIT มีรายได้หลักจากการให้เช่าพืน้ ที่และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ
ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่โรงงานและคลังสินค้า หากในอนาคตการประกอบธุรกิจการให้เช่าดังกล่าวมีการแข่งขันที่สู งขึน้
โดยผูป้ ระกอบการรายอื่นก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าขึน้ ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับที่ตงั้ ของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ HREIT อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เป็ นผู้เช่าในปั จจุบันหรืออาจเป็ นผู้เช่าในอนาคตของ
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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 ตกลงให้บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้เช่า หรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่าให้แก่
กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินประเภท Attached Building จานวน 168 บาทต่อตารางเมตร ทรัพย์สิน
ประเภท Detached Building เป็ นจานวน 185 บาทต่อตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าสาเร็จรูปเป็ น
จานวน 169 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าจะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้
หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการ
นอกจากนี ้ สถานที่ตงั้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 อยู่ในทาเลที่เหมาะสม
และเป็ นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง และมีเส้นทางการขนส่งไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ซึ่งในการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ นี ้ กองทรัสต์จ ะเข้าลงทุน ทรัพย์สินที่ ตั้ง อยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นทาเลใหม่ท่ีกองทรัสต์ยังไม่เคยเข้าลงทุน มาก่อน เป็ นการเพิ่ม ความน่าสนใจในด้านความ
หลากหลายของทาเลที่ตงั้ จึงคาดว่าจะทาให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT มีความสามารถในการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ และสามารถดึงดูดให้ผปู้ ระกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ได้
4)

ความเสี่ยงทรัพย์สินเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอาจได้รบั ความเสียหายจากภัยธรรมชาติถือเป็ นความเสี่ยงภายนอกที่อยู่
เหนือความควบคุมของกองทรัสต์ HREIT ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินที่กองทรัสต์
HREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการชดเชยความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าทรัพย์สิน กองทรัสต์
HREIT จะดาเนินการให้มีการทาประกันภัยโดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการเช่า เช่น
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอดีตที่ผ่านมาที่ตงั้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 ไม่เคยประสบกับภัยธรรมชาติรา้ ยแรงแต่อย่างใด
5)

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรค โควิด-19

กองทรัสต์ HREIT อาจได้รบั ความเสี่ยงจากการระบาดของโรค โควิด-19 เนื่องจากกองทรัสต์ HREIT มี
รายได้หลักมาจากการให้เช่าพืน้ ที่โรงงานและคลังสินค้า เมื่อเกิดภาวะระบาดของโรค โควิด-19 รุนแรงขึน้ อาจ
ส่งผลกระทบให้ธุรกิจบางประเภทต้องหยุดดาเนินกิจการชั่วคราวเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค ส่งผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการที่มาเช่าพืน้ ที่
และอาจส่งผลถึงความสามารถในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่า กับผูเ้ ช่ารายย่อย รวมถึงผูเ้ ช่ารายย่อยซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการที่มาจากต่างประเทศอาจชะลอการลงทุนลงในช่วงที่มีการระบาดของโรค การหาผูเ้ ช่า
รายใหม่จึงอาจทาได้ยากขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ทั้งนี ้ จากการสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทโรงงานและ
คลังสินค้าอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ โควิด-19 มากนัก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมายัง
ไม่ปรากฏว่ามีผเู้ ช่ารายใดขอยกเลิกสัญญา ขอลดค่าเช่า หรือแม้แต่ชะลอการชาระค่าเช่า โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
HREIT ได้มีนโยบายในการเฝ้าระวังติดตามการดาเนินธุรกิจของผูเ้ ช่าอย่างใกล้ชิด อาจพิจารณาช่วยเหลือทาง
ผู้เ ช่ า ที่ ได้รับ ผลกระทบตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงผลกระทบต่อรายได้แ ละผลตอบแทนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประกอบด้วย อีกทัง้ การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มมีสถานการณ์ท่ีดีขึน้ ด้วยจานวนผูต้ ิดเชือ้ และ
ผูเ้ สียชีวิตจากการติดเชือ้ ลดลง
6)

ความเสี่ยงทั่วไปทีเ่ กี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานหรือคลังสินค้ามีปัจจัยความเสี่ยงทั่วไป
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาวะโรคระบาด
ที่เกิดทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ สภาวะทางการเงินของผูเ้ ช่า การขาดความสามารถในการเก็บค่าเช่าได้ตรง
เวลา ฯลฯ
นอกจากนี ้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งในสายการผลิต หรือ
กระบวนการจัดหาสินค้าบางประเภท อาจได้รบั ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในบางอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สนั ดาปภายในเป็ นการใช้
รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนกลุ่มธุรกิจ
ยานยนต์ เช่น ระบบส่งกาลัง (Powertrain) และเครื่องยนต์ (Engine) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการเช่า
โรงงานและคลังสินค้าของกองทรัสต์ HREIT ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินใหม่ท่ีกองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในครัง้ นี ้ แม้ว่าผูเ้ ช่าบางส่วนจะดาเนินธุรกิจ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ แต่เป็ นเพียงสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องภายในรถยนต์เท่านัน้ ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการระบบ
ที่น่ งั และเบาะรถยนต์ และธุรกิจระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ ซึ่งสินค้าดังกล่าวคาดว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญ จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) มากนัก
จากการสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า ทรัพย์สินจากทั้ง 7 ทาเลที่ตงั้ มีศักยภาพในการ
สร้า งรายได้ ซึ่ง จะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับ กองทรัสต์ HREIT และผู้ถื อ หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ ทางผู้จัดการ
กองทรัสต์ ได้ขอให้ทางบริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้
เช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือ
จนกว่าจะมีผูเ้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านความไม่ต่อเนื่องของกระแสเงินสด
และปั จจัยความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
อย่ า งไรก็ตาม ผู้จัด การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมปั จจัยความเสี่ ยงเหล่ านี ้ได้โดยสมบูร ณ์และ
ไม่สามารถรับรองได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตจะไม่กระทบกับ
ผลการดาเนินการและสภาวะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT อย่างมีนยั สาคัญ
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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)
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
14 ยูนิต ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

ทีต่ ั้ง

เลขที่
ทรัพย์สิน

1

WHA ESIE 1

B.18-3

2

WHA LP 2

B.12 (FZ)

3

WHA LP 2

B.14 (FZ)

4

WHA LP 2

B.16 (FZ)

5

WHA CIE 1

B.6A

รายละเอียดอาคาร
อาคารโรงงาน Detached building
และสานักงาน
ชัน้ เดียว
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารโรงงาน Attached building
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
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มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
16 มี.ค. 2565 (ล้านบาท)

WHAESIE

39.64

WHAESIE

48.44

WHAESIE

57.30

WHAESIE

34.18

WHAIB

6.42
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ลาดับ

ทีต่ ั้ง

เลขที่
ทรัพย์สิน

6

WHA LP 1

C.3 (FZ)

7

WHA LP 1

C.4 (FZ)

8

WHA LP 4

D.2

9

WHA LP 4

A.5

10

KABIN

18-1

11

ESIE

FZ.1/2

12

ESIE

R.05-2

13

ESIE

K.13C-01

14

ESIE

K.13C-02

รายละเอียดอาคาร
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารคลังสินค้า และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารโรงงาน Attached building
และสานักงาน 2 ชัน้
อาคารโรงงาน Detached building
และสานักงาน
ชัน้ เดียว มีชนั้ ลอย
อาคารโรงงาน Detached building
และสานักงาน ชัน้ เดียว
อาคารโรงงาน Attached building
และสานักงาน ชัน้ เดียว
อาคารโรงงาน Attached building
และสานักงาน ชัน้ เดียว
รวม

บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
16 มี.ค. 2565 (ล้านบาท)

WHAIB

53.65

WHAIB

52.43

WHAIB

41.96

WHAIB

31.60

WHAIB

13.44

WHAIB

44.83

ESIE

37.14

ESIE

20.80

ESIE

20.50
502.31

ที่มา: บริษัทฯ

มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม โดยการประเมินด้วยวิธีมลู ค่าตามบัญชี เท่ากับ 502.31
ล้านบาท
3.1.2. วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิน สดโดยที่ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระ (Discounted Cash Flow Approach)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 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
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เป็ นระยะเวลา 60 ปี (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2625) เพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี สมมติฐานในการ
จัดทาประมาณการนีอ้ า้ งอิงจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับปั จจุบนั ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และนโยบาย
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การดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวอยู่ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและข้อมูล
ณ ขณะที่ทาการศึกษาเท่านัน้ หากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญและมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนีอ้ าจแตกต่างจากผลที่เกิดขึน้ อย่าง
มีนยั สาคัญ
สมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินของทรัพย์สินมีดังนี้
1. รายได้จากการดาเนินงาน
อัตราการเช่า
•

ทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย ประมาณการอัตราการเช่าร้อยละ 100 จนครบอายุสญ
ั ญาเช่า

•

สาหรับทรัพย์สินที่แจ้งความจานงในการต่อสัญญา (Renewal Commitment) กาหนดสมมติฐานให้ผู้
เช่าต่อสัญญาเช่าตามจานวนปี ท่รี ะบุไว้ในสัญญาทัง้ หมด 2 สัญญา ดังนี ้
- K13C-01: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2568 กาหนดสมมติฐานให้ตอ่ สัญญาไปอีก 9 ปี 2568 -2577
- K13C-02: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2568 กาหนดสมมติฐานให้ตอ่ สัญญาไปอีก 9 ปี 2568 -2577

•

สาหรับทรัพย์สินที่ระบุทางเลือกในการต่อสัญญา (Renewal Option) กาหนดสมมติฐานให้ผเู้ ช่าต่อ
สัญญาเช่าตามจานวนปี ท่รี ะบุไว้ในสัญญาทัง้ หมด 1 สัญญา ดังนี ้
- B6A: สัญญาเช่าครบกาหนดปี 2566 กาหนดสมมติฐานให้ต่อสัญญาไปอีก 3 ปี 2566 -2569

•

สถาน
ที่ตั้ง
WHA
ESIE 1
WHA
LP 1
WHA
LP 2

หลังจากครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบัน หรือครบกาหนดอายุการต่อสัญญาเช่ารอบที่ 2 กาหนด
อัตราการเช่าเป็ นรายพืน้ ที่และประเภททรัพย์สิน โดยปรับขึน้ ร้อยละ 0.20 ถึง 9.75 ต่อปี (การเพิ่มของ
อัตราเช่าอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีตปี 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2564) จนขึน้ ไปถึงอัตราการเช่ า ที่
ร้อยละ 90 (“Stabilized Occupancy Rate”) สาหรับพืน้ ที่ท่ีมีอตั ราการเช่าเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการเช่าที่
ร้อยละ 90 จะทยอยปรับลดอัตราการเช่าร้อยละ 2.50 ต่อปี จนทาให้อัตราการเช่าเท่ากับร้อยละ 90
ตามหลักความระมัดระวัง ตามตารางดังนี ้

ประเภท
ทรัพย์สิน
Attached

ยูนิต

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

B.18-3

100.00%

100.00%

100.00%

80.80%

81.00%

81.21%

81.41%

81.61%

Warehouse

C.3 (FZ)

100.00%

100.00%

100.00%

97.92%

95.42%

92.92%

90.42%

90.00%

2574 2625
81.82%90.00%
90.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

97.92%

95.42%

92.92%

90.42%

90.00%

100.00%

100.00%

100.00%

97.50%

95.00%

92.50%

90.00%

90.00%

90.00%

C.4 (FZ)
Warehouse

B.12 (FZ)
B.14 (FZ)
B.16 (FZ)

WHA
LP 4

Warehouse

D.2
A.5
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สถาน
ที่ตั้ง
WHA
CIE 1
KABIN

ประเภท
ทรัพย์สิน
Attached

ยูนิต

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

B.6A

100.00%

100.00%

100.00%

99.58%

97.08%

94.58%

92.08%

90.00%

2574 2625
90.00%

Attached

18-1

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.79%

97.29%

94.79%

92.29%

90.00%

ESIE

Attached

K.13C-01

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.00%100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

97.50%

95.00%

92.50%

90.00%

90.00%

K.13C-02
Detached

FZ.1/2
R.05-2

อัตราเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ (Rental Growth)
•

ทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่า ประมาณการค่าเช่าตามสัญญาเช่าปั จจุบนั

•

สาหรับ ทรัพ ย์สิน ที่ ร ะบุท างเลื อ กในการต่ อ สัญ ญา (Renewal Option) ก าหนดสมมติ ฐ านให้ผู้เ ช่า
ต่อสัญญาเช่ารอบที่ 2 ตามจานวนปี ท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยปรับเพิ่มค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการ
ต่อสัญญา

•

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

อัตราการต่อสัญญา
หลังจากครบกาหนดสัญญาเช่าปั จจุบัน หรือ ครบกาหนดสัญญาเช่ารอบที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการอัตราการต่อสัญญาโดยผูเ้ ช่ารายเดิมเท่ากับร้อยละ 72 โดยจะใช้ระยะเวลา 3 เดือนในการหา
ผูเ้ ช่าใหม่ (Average Downtime) อ้างอิงจากอัตราการต่อสัญญาในอดีตปี 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2564
2. รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินตกลงชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ HREIT สาหรับยูนิตที่ไม่มีผเู้ ช่า หรืออัตราการเช่า
ต่ากว่าอัตราการชดเชยค่าเช่า เป็ นเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2566 – 2568 โดยมีอตั ราการชดเชยขัน้ ต่า ดังนี ้
•

โรงงานแบบ Attached Building: 168 บาท / ตร.ม.

•

โรงงานแบบ Detached Building: 185 บาท / ตร.ม.

•

คลังสินค้า: 169 บาท / ตร.ม.
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3. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหาร
(REIT Manager Fee)
ค่าธรรมเนียมทรัสตี (Trustee Fee)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(TSD Registration Fee)

ค่าจ้างบริหาร
(Property Manager Fee)

สมมติฐาน
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) ต่อปี แต่ไม่นอ้ ยกว่า 12.50 ล้านบาท อ้างอิงจาก
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ HREIT กาหนดเพดานไว้ที่รอ้ ยละ 0.75 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) ต่อปี แต่ไม่นอ้ ยกว่า 8.00 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
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
ระยะเวลา

ค่าจ้างบริหาร
ปี ที่ 1 - 5
ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ปี ที่ 6 - 10
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ปี ที่ 10 เป็ 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
อ้างอิงค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรในปี 2564 และกาหนดให้มกี ารเติบโตตามการลงทุนที่เพิ่มขึน้ และประมาณการอัตรา

ค่าบารุงและซ่อมแซม
อุปกรณ์ในอาคาร

ทรัพย์สินที่มีผเู้ ช่า บารุงรักษาทุกๆ 2 เดือน
• Attached Building 3,800 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• Detached Building 3,800 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• คลังสินค้า 3,500 บาทต่อยูนิตต่อครัง้

เงินเฟ้อของประเทศไทย /1
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ค่าใช้จ่าย

สมมติฐาน
ทรัพย์สินที่ไม่มีผเู้ ช่า บารุงรักษาทุกๆ 6 เดือน
• Attached Building 3,320 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• Detached Building 2,500 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
• คลังสินค้า 3,100 บาทต่อยูนิตต่อครัง้
อ้างอิงตามค่าใช้จ่ายบารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในอาคารเดือนธันวาคม 2564 และกาหนดให้มีอตั ราการเติบโตตาม
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย /1

ค่าบารุงและซ่อมแซม
อาคาร

ปี 2565 - ปี 2570
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ อ้างอิงจากร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย
ปี 2571 เป็ นต้นไป
กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ โดยกาหนดให้อยู่ที่รอ้ ยละ 1.5 ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ อ้างอิงจาก
นโยบายการบริหารของกองทรัสต์ HREIT
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบริการทาความสะอาด ค่าอากรแสตมป์ สัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
บริการ และค่าบารุงรักษาส่วนกลาง อ้างอิงค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรในปี 2564 และกาหนดให้มีการเติบโตตามการ
ลงทุนที่เพิ่มขึน้ และประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย /1
หมายเหตุ: /1 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ ปี 2565 ที่รอ้ ยละ 3.50 และประมาณการอัตราเงินเฟ้อ ปี 2566 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดประมาณการที่รอ้ ยละ
2.00 ประมาณการโดย IMF รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1: ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Annual Fee)
อัตราค่าธรรมเนียมรายปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคานวณตามทุนชาระของกองทรัสต์ HREIT
แสดงตามตารางต่อไปนี ้ 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

ค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์อื่ น ๆ เช่ น ค่ า บริก ารดูแ ลเว็ป ไซต์นักลงทุน ค่ า ปิ ด สมุดทะเบี ยน ค่ า ใช้จ่าย
ในสานักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อ้างอิงจากปี 2564 และกาหนดให้
เติบโตตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ปี 2565 ที่รอ้ ยละ 3.50 และปี 2566 เป็ นต้นไปจน
สิน้ สุดประมาณการที่รอ้ ยละ 2.00 ประมาณการโดย IMF
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ดอกเบีย้ จ่าย
เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ส่วนหนึ่งจะมาจากการ
กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ด้วยวงเงินกูร้ ะยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 850.00 ล้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระยะยาวไม่เกินอัตรา MLR ลบ ร้อยละ 1.50 ต่อปี อ้างอิงตามเอกสารแสดงเงื่อนไขการ
กูย้ ืมเงินเบือ้ งต้นจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
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 30 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.03 (ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)
Beta (β) คือ ค่าชีว้ ัดความเสี่ยงตามตลาดของราคาหน่วยทรัสต์ HREIT ซึ่งคานวณจากค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของการเปลี่ย นแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย (SET Index) และราคา
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT (ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)
Market Return (Rm) คื อ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เฉลี่ ย ย้อ นหลัง 30 ปี
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.09 ต่อปี (ข้อมูลรายเดือนสิน้ สุด เมษายน 2565)
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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 4.03
ร้อยละ 10.09
0.669
ร้อยละ 8.08
ร้อยละ 2.80
ไม่มี
ร้อยละ 70.00
ร้อยละ 30.00
ร้อยละ 6.50

หมายเหตุ: โครงสร้างเงินทุนเป็ นไปตามโครงสร้างเงินทุนเป้ าหมายของกองทรัสต์

จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระคาดว่า
กองทรัสต์ HREIT จะได้รบั จากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 (Present Value: PV) ได้เท่ากับ
1,663.50 ล้านบาท
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้มูลค่าปั จจุบันข้างต้นหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์
HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่าทรัพย์สินสาหรับการทารายการในครั้งนีท้ ่ีไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท เพื่อ
ประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ดังนี ้
สรุ ปมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
มูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,663.50
(64.48)
1,599.01
(1,345.89)
253.12

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 253.12 ล้านบาท
ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สินที่ไม่เกิน 1,345.89
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 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน 3 ข้อ
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 อัตราการเช่า (Occupancy Rate)
อัตราการเช่า (Occupancy Rate)
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.0
กรณีฐาน
ลดลงร้อยละ 5.0

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) (ล้านบาท)
336.83
253.12
171.57

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราการเช่า (Occupancy Rate)
ตัง้ แต่ปี 2566 จนสิน้ สุดประมาณการจะได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน
(NPV) ระหว่าง 171.57 ถึง 336.83 ล้านบาท
สมมติฐานที่ 2 อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ (Rental Growth)
อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.50
กรณีฐาน
ลดลงร้อยละ 0.50

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) (ล้านบาท)
258.49
253.12
247.81

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและ
ค่าบริการ (Rental Growth) หลังสิน้ สุดสัญญาเช่าจนสิน้ สุดประมาณการ จะได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน (NPV) ระหว่าง 247.81 ถึง 258.49 ล้านบาท
สมมติฐานที่ 3 ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.50
กรณีฐาน
ลดลงร้อยละ 0.50
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ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
(WACC) หลังสิน้ สุดสัญญาเช่าจนสิน้ สุดประมาณการ จะได้มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการ
ลงทุนในทรัพย์สิน (NPV) ระหว่าง 129.51 ถึง 395.39 ล้านบาท
สรุ ปการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้าทารายการซื้อทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลด
กระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้ดงั นี ้
ราคาประเมิน ความเหมาะสมของวิธกี าร
ลาดับ
วิธีการประเมิน
(ล้านบาท)
ประเมิน
1
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
502.31
ไม่เหมาะสม
วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2
(หลั ง หั ก ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ม าซึ่ ง
1,599.01
เหมาะสม
ทรัพย์สิน (Set Up Cost))
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 4
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิ งสัญญาเช่าและ
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 4
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้มลู ค่าปั จจุบนั ข้างต้นหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ
และมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ส าหรับ การท ารายการในครั้ ง นี ้ท่ี ไ ม่ เ กิ น 1,345.89 ล้า นบาท เพื่ อ ประเมิ น มูล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ
(Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ดังนี ้
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สรุ ปมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV)
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สิน (Set Up Cost) /1
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักประมาณการค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ
ราคาในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สิน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ (NPV)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,663.50
(64.48)
1,599.01
(1,345.89)
253.12

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

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ
(NPV) เท่ากับ 253.12 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็ นบวก นอกจากนี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนของ
ผูถ้ ือหน่วย (IRR) เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.69 เป็ นร้อยละ 6.84 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการ
เข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
3.2.

ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับ อนุมัติจากที่ ป ระชุมผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่ วยทรัสต์ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
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
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยของกองทรัสต์ HREIT

55

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์)
ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระมี ความเห็ นว่ า การเข้าท ารายการลงทุน ในทรัพย์สิน เพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 กับ บริษัท
WHAESIE บริษัท WHAIB และ บริษัท ESIE (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่ง บริษัททั้งสามดังกล่าวเป็ นบริษัทย่อยของ
WHAID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนครัง้ นีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนของทรัสต์
กอปรกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ หล่ า นี ้มี ส ภาพพร้อ มใช้ ง าน รวม 14 ยู นิ ต โดยมี สั ญ ญาเช่ า กั บ ผู้ เ ช่ า รายย่ อ ยแล้ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวน 13 ยูนิต อีก 1 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากบริษัท
เจ้าของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี ้
ภายในระยะเวลาอันสัน้
อีกทั้ง ทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ อยู่ในทาเลที่มีศักยภาพสูงจากทั้งหมด 7 โครงการ โดยทรัพย์สินจานวน 13 ยูนิต
ตัง้ อยู่ในบริเวณจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งมีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีศกั ยภาพ และ
ทรัพย์สินจานวน 1 ยูนิต ที่ตงั้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ใหม่ท่ีกองทรัสต์ไม่เคย
ลงทุ น มาก่ อ นจึ ง ถื อ เป็ น จุด เริ่ ม ต้น ในการเพิ่ ม ความได้เ ปรี ย บด้า นความหลากหลายของท าเลที่ ตั้ง เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการในการดาเนินธุรกิจของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นีต้ งั้ อยู่ในเขต Free Zone
จานวน 6 ยูนิต จึงสามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กบั กองทรัสต์ HREIT
ทัง้ นี ้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เ ช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตรา
ค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยการชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้ หลั งจากที่
กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัท
เจ้าของทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี ้ การแต่งตัง้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์และเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการทาธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้า
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีประสบการณ์
ในการทางานร่วมกับ WHAID มาตัง้ แต่การลงทุนในทรัพย์สินครัง้ แรก ทาให้มีความคุน้ เคยกับการสอบทานทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้
ดังนี ้
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ลาดับ

วิธีการประเมิน

1

วิธีมลู ค่าตามบัญชี
วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
(หลั ง หั ก ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สิน (Set Up Cost))

2

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)
502.31
1,599.01

ความเหมาะสมของ
วิธีการประเมิน
ไม่เหมาะสม
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 4
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่ีสะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ในเรื่องแผนการดาเนินงานและการประมาณการของกองทรัสต์ HREIT ดังนั้น จึงเป็ นวิธีที่เหมาะสมใน
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยอ้างอิงสมมติฐานรายได้
และค่าใช้จ่าย และใช้ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยนา้ หนักของกองทรัสต์ HREIT (“WACC”) เป็ นอัตราคิดลด เพื่อคานวณ
มูลค่าปั จจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดดังกล่าว จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้มูลค่าปั จจุบันดังกล่าวหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องรับผิดชอบ และมูลค่าทรัพย์สินสาหรับการทา
รายการในครั้ง นี ้ท่ี ไ ม่ เ กิ น 1,345.89 ล้า นบาท เพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ( Net Present Value: NPV) ของ
กระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ดังนี ้
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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)
1,663.50
(64.48)
1,599.01
(1,345.89)
253.12

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 253.69 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก นอกจากนี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนของผูถ้ ือ
หน่วย (IRR) เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.69 เป็ นร้อยละ 6.84 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้า
ทารายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุ มัติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ในครัง้ นี ้
อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทารายการในครัง้ นีอ้ ยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยของทรัสต์เ ป็ น
สาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อ มกับหนังสือเชิญประชุม 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 “WHAIRM” หรือ “ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์” ) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม วิสามัญ ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT
ลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ 4 โดยการเช่ า ที่ ดิ น พร้อ มสิ่ ง ปลูก สร้า งอาคารโรงงานคลัง สิ น ค้า ส านัก งาน และ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") โดยเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ HREIT นั้นจะมาจาก (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่วย และ (2) เงินกูร้ ะยะยาวจากการกูย้ ืมเงิน จานวนไม่เกิน 850,000,000 บาท
โดยโครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT นัน้ จะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ HREIT สภาวะของตลาดทุนและตลาดตราสารหนีใ้ นปั จจุบนั
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จานวนไม่เกิน
119,500,000 หน่ ว ย เมื่ อ รวมกับ หน่ วยทรัสต์ข องกองทรัสต์ HREIT ในปั จ จุบัน จานวน 840,134,116 หน่ ว ย จะท าให้
กองทรัสต์ HREIT มี ห น่ ว ยทรัสต์ทั้ง สิ น้ ไม่ เ กิ น 959,634,116 หน่ ว ย สาหรับ ราคาหน่ ว ยทรัสต์ท่ี จ ะเสนอขายในครัง้ นี ้
จะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับ
ที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลัก ทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Book building)
1.

ลักษณะของรายการ

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่วย มีวิธีการเสนอขายและ
วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
แบบที่ 1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ และการ
นาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้กับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
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ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยไม่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีจะทาให้กองทรัสต์ HREIT มีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
ตามสิทธิ ท่ีได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิ ท่ีได้รับจัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิ ท่ีได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้
หน่วยทรัสต์ท่เี สนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีก้ ็ได้
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จัดสรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจัดสรรให้แก่ WHAID
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID ตามส่วนที่ 1 แล้วจะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจะมีการออก
และเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอขายเดียวกันกับ
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
แบบที่ 2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ นีแ้ ละการ
นาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ไี ม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ท่จี ะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้กับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยไม่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีจะทาให้กองทรัสต์ HREIT มีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจากัด และ/หรือ (2)
ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
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
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์แบบที่ 1 ในส่วนที่ 2 เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อนับรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะเข้าข่ายเป็ นการ
ทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ท่ีมีมูลค่าไม่ นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ทาให้การเข้าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ HREIT จะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องนีจ้ ะไม่มีสิทธิออกเสียง
1.1.

วัตถุประสงค์ของการทารายการ

เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และส่งผลตอบแทน
ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์มากขึน้ และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 ทัง้ นี ้ หากมีเงินเหลือจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 กองทรัสต์ HREIT จะนาไปใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT ต่อไป
1.2.

วันที่เกิดรายการ

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

ขนาดของรายการไม่เกิน 215,100,000 บาท (ซึ่งเป็ นการคานวณในอัตราร้อยละ 20.00 ของเงินระดมทุนสูงสุด
จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทรัสต์ HREIT ในมูลค่ารวมไม่
เกิน 1,345,890,000 บาท โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.76 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ของ
กองทรัสต์ HREIT ตามงบการเงินฉบับสอบทานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีวิธีการคานวณดังนี ้
ขนาดของ
รายการ

=

มูลค่าทรัพย์สินที่เข้าทารายการ x 100
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ HREIT
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=
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1.5.

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป และ/หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับ อนุมัติจากที่ ป ระชุมผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่ วยทรัสต์ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ การเสนอขายหน่ว ยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มีเสียง
คัดค้านจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 26/2555 เรื่ อ ง ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ รายการและข้อ ความในสัญ ญาก่ อ ตั้ง ทรัส ต์ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์
ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 รายหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม
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
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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
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะถู ก เสนอขายใน ราคาที่ อ้ า งอิ ง จากราคาประเมิ น ของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการ
ของนักลงทุนสถาบัน (Book building)
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2.3.
(1)

ความเสี่ยงของทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
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 งอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จ ะลงทุนเพิ่มเติมที่จดั 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)

3.

ความเหมาะสมของเงือ่ นไขของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีมลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป และ/หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ HREIT ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มีเสียง
คัดค้านจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 26/2555
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงั้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่มี าประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์
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
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยเดิมของกองทรัสต์ HREIT

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่
WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID ในจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทัง้ หมด ซึ่งถือเป็ น
การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ัดการกองทรัสต์ 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) ผลการสารวจความต้องการของ
นักลงทุนสถาบัน (Book building)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ HREIT และทาให้กองทรัสต์ HREIT สามารถ
กาหนดผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้แน่นอน อีกทั้งหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาที่เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป และ ไม่ทาให้กองทรัสต์
เสียประโยชน์
ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเข้าทารายการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ ยวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี ้
อนึ่ง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทารายการในครัง้ นีอ้ ยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยของทรัสต์เ ป็ น
สาคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ใ นครั้ง นี ้ด ้ว ยเพื่ อ ใช้วิ จ ารณญาณและดุ ล ยพิ นิ จ ประกอบการพิ จ ารณาในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ลงมติ ไ ด้
อย่างเหมาะสมสาหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่
เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
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สรุปความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิสระมี ความเห็ นว่ า การเข้าท ารายการลงทุน ในทรัพย์สิน เพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 4 กับ บริษัท
WHAESIE บริษัท WHAIB และ บริษัท ESIE (“บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่ง บริษัททั้งสามดังกล่าวเป็ นบริษัทย่อยของ
WHAID มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนครัง้ นีส้ อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายในการลงทุนของทรัสต์
กอปรกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านีม้ ี สภาพพร้อมใช้งาน รวม 14 ยูนิต โดยมีสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อยแล้ว ณ วันที่ 31
มีนาคม 2565 จานวน 13 ยูนิต อีก 1 ยูนิตอยู่ระหว่างการจัดหาผูเ้ ช่า โดยจะมีการรับประกันรายได้จากบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 3 ปี กองทรัสต์ HREIT สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านีภ้ ายใน
ระยะเวลาอันสัน้
อีกทั้ง ทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ อยู่ในทาเลที่มีศักยภาพสูงจากทั้งหมด 7 โครงการ โดยทรัพย์สินจานวน 13 ยูนิต
ตัง้ อยู่ในบริเวณจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งมีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีศกั ยภาพ และ
ทรัพย์สินจานวน 1 ยูนิต ที่ตงั้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ใหม่ท่ีกองทรัสต์ไม่เคย
ลงทุ น มาก่ อ นจึ ง ถื อ เป็ น จุด เริ่ ม ต้น ในการเพิ่ ม ความได้เ ปรี ย บด้า นความหลากหลายของท าเลที่ ตั้ง เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการในการดาเนินธุรกิจของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ นีต้ งั้ อยู่ในเขต Free Zone
จานวน 6 ยูนิต จึงสามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กบั กองทรัสต์ HREIT
ทัง้ นี ้ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตรา
ค่าเช่าขั้นต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยการชาระค่าเช่าส่ วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้ หลังจากที่
กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัท
เจ้าของทรัพย์สินต่อไป
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 จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาด้วยวิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปมูลค่าได้
ดังนี ้
ลาดับ
วิธีการประเมิน
1
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดโดยที่
2
ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ราคาประเมิน (ล้านบาท)
502.31
1,599.01
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ดังนี ้
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็ นวิธีท่ีสะท้อนถึงมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึง
ความสามารถในการสร้า งกระแสเงิ น สดในอนาคตของทรัพ ย์สิ น ดัง กล่ า ว ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นวิ ธี ที่
ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นวิธีท่สี ะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผู้เช่าปั จจุบัน ข้อมูลและผลการดาเนินงานในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ในเรื่องแผนการดาเนินงานและการประมาณการของกองทรัสต์ HREIT ดังนั้น จึงเป็ นวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
ในการประเมินความเป็ นไปได้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 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 1,345.89 ล้านบาท เพื่อประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงิน
สดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 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)
1,663.50
(64.48)
1,599.01
(1,345.89)
253.12

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

จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สินฯ
(NPV) เท่ากับ 253.12 ล้านบาท ซึ่งมีมลู ค่าเป็ นบวก นอกจากนี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนของผูถ้ ือ
หน่วย (IRR) เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.69 เป็ นร้อยละ 6.84 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้า
ทารายการซือ้ ทรัพย์สินทีไ่ ม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท ของกองทรัสต์ HREIT มีความเหมาะสม
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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 ได้รับความเห็นชอบจาก
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)
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 และการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่
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 ริหารของบริษัทซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระได้รบั จากบริษัท และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัท นอกจากนี ้
ความเห็ น ของที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระที่ น าเสนอต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัสต์ใ นครั้ง นี ้ เป็ น การแสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ
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ความสมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์) เท่านัน้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตงั้ อยู่บนสมมติฐานที่สภาพ
เศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึน้ ขณะจัดทารายงานเท่านัน้ ซึ่งหากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

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
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย
12,000.0

7.5%

10.0%

7.2%

10,000.0
8,000.0

4.2% 4.2%
3.1% 3.4%

2.7%
0.8%

1.0%

2.3%

1.6%

3.2%

4.4%

6,000.0

5.0%
0.0%

4,000.0

-6.1%

2,000.0
-

-5.0%
-10.0%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล ้านบาท)

อัตราการเติบโต (ร ้อยละ)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 4 เมษายน 2565

ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 1.6 ซึ่งปรับตัวดีขึน้ จากการลดลงร้อยละ 6.1
ภายในปี 2563 โดยมีปัจจัยหนุนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.3 และการลงทุนรวมที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.4
นอกจากนี ้ใ นปี 2565 และ 2566 มี ก ารคาดการณ์ ว่ า แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทย หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ จะมีการขยายตัวที่รอ้ ยละ 3.2 และ 4.4 ตามลาดับ โดยมีปัจจัยสาคัญสนับสนุนการเติบโต ประกอบด้วย
การฟื ้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว โดยผลของการระบาดของ โควิด -19 สายพันธุ์ Omicron ต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากเท่าระลอกก่อนหน้า ทั้งนี ้ แม้มาตรการคว่าบาตรรัสเซียส่งผลให้ตน้ ทุนสินค้าสูงขึน้ แต่จะ
ไม่กระทบแนวโน้ม การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงจากปั ญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรมที่อาจยืดเยือ้ และผลกระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สงู ขึน้ ต่อ ภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบาง (ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ ที่ 2/2565 แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 30 มีนาคม 2565)
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2.

อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
6.0%
4.9%
5.0%
4.0%
3.0%

3.8%
3.3%

3.0%
2.2%

1.9%

1.7%

2.0%
0.7%

1.0%

1.1%

1.2%
0.7%

0.2%

0.0%
-1.0%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565F 2566F

-2.0%

-0.8%

-0.9%

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 4 เมษายน 2565

ในปี 2564 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศอยู่ท่ีรอ้ ยละ 1.23 ซึ่งเป็ นอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปของประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก เนื่องจากความแตกต่างทางวัฏจักรเศรษฐกิจและระดับการพึ่งพาสินค้า
นาเข้าเป็ นวัตถุดิบเพื่อการอุปโภคบริโภคในประเทศเอง
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยในปี 2565 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะ
อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.9 และในปี 2566 อยู่ท่ี 1.7 โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้ กว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ใน
ปี 2565 จากราคาพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็ นหลัก ก่อนที่จะปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี
2566 ส่วนหนึ่งจากราคาพลังงานที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึน้ ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยงจากราคานา้ มัน
ที่มีโอกาสสูงกว่าที่ประเมินไว้ และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจมากกว่าคาด ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สงู ขึน้ เป็ นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ ยังอยู่ใน
ระดับ ต่ า จากรายได้ท่ี เ พิ่ ง เริ่ ม ฟื ้ น ตัว รวมทั้ง อัต ราเงิ น เฟ้ อ คาดการณ์ใ นระยะปานก ลางยัง อยู่ ใ นกรอบเป้ า หมาย
(ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ ที่ 2/2565 แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 30 มีนาคม 2565)
นอกจากนี ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ได้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ระยะยาวต่อปี เท่ากับร้อยละ 2.00 โดยประมาณการไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565
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3.

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราดอกเบีย
้ นโยบาย
3.25%

3.50%

2.75%

3.00%

2.25%

ร ้อยละต่อปี

2.50%

2.00%

2.00%
1.75%

2.00%

1.50% 1.50% 1.50%

1.50% 1.25%

1.25%

1.00%

0.50% 0.50% 0.5%

0.50%
0.00%
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ ที่ 2/2565 แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 30 มีนาคม 2565

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2565 คณะกรรมการฯ
มีความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้มาตรการคว่าบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึน้ ของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ด้านอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึน้ เกินกรอบเป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566
จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึน้ ต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึน้
เป็ นผลจากปั จจัยด้านอุปทานเป็ นหลัก ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ ยังอยู่ในระดับต่า จึงเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายไว้ เพื่อสนับสนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง นอกจากนีค้ ณะกรรมการฯ ประเมินว่า
เศรษฐกิ จ ไทยยังมี แ นวโน้ม ฟื ้ น ตัวต่ อ เนื่ อ ง โดยจะขยายตัวในปี 2565 และ 2566 ที่ ร อ้ ยละ 3.2 และ 4.4 ตามลาดับ
จากการฟื ้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้
นโยบายไว้ท่ีรอ้ ยละ 0.50 ต่อปี (ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ ที่ 2/2565 แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 30 มีนาคม 2565)
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4.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 (ปี ฐาน พ.ศ. 2559)
130.00

ผลิตภัณฑ์อาหาร

120.00

ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้
จากการกลั่น
ปิ โตรเลียม
เหล็กและ
เหล็กกล ้าขัน
้ มูล
ฐาน
้ ส่วนและ
ชิน
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00

ยานยนต์

60.00
50.00
2560

2561

2562

2563

2564

ภาพรวมดัชนี
อุตสาหกรรม

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีนาคม 2565

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงนา้ หนักมูลค่าผลผลิต) คานวณจากปี ฐาน 2559 โดย ณ เดือนมีนาคม 2565 ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ี 109.32 เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนหน้า จานวน 7.32 (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.49) ซึ่งได้รบั อานิสงค์จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื ้ นตัว หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 และการเปิ ดประเทศ ซึ่งภาพรวมดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนหน้า ร้อยละ 1.41 นอกจากนีใ้ นปี 2564
ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 และการเปิ ดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึน้
ต่ อ เนื่ อ ง ท าให้อุป สงค์ใ นประเทศทยอยฟื ้ น ตัว รวมทั้ง การอ่ อ นค่ า ของเงิน บาทยังส่ ง ผลดี ต่อ ผู้ส่ง ออก และช่ ว ยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย ซึ่ง ส่งผลให้ดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมรายปี ในปี 2564 เท่ากับ 97.71
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 5.4 (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.85) โดยดัชนีผลผลิต 6 อุตสาหกรรมหลักในเดือนมีนาคม 2565
มีรายละเอียดดังนี ้
-

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.65 จากเดือนกุมภาพันธ์ (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.38 จากปี ก่อน)
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นปิ โตเลียม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.53 จากเดือนกุมภาพันธ์ (เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 0.43 จากปี ก่อน)
อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.26 จากเดือนกุมภาพันธ์ (เพิ่มขึน้ ร้อยละ
8.72 จากปี ก่อน)
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขัน้ มูลฐาน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.50 จากเดือนกุมภาพันธ์ (ลดลงร้อยละ 3.43
จากปี ก่อน)
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.01 จากเดือนกุมภาพันธ์ (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.18 จากปี ก่อน)
อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.85 จากเดือนกุมภาพันธ์ (ลดลงร้อยละ 4.06
จากปี ก่อน)
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ทั้ง นี ้สานัก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สากรรมคาดการณ์ว่ า เศรษฐกิ จ ภาคอุต สาหกรรมมี แ นวโน้ม ขยายตัว เพิ่ ม ขึ น้
การส่งออกรวมเดือนมีนาคมขยายตัวร้อยละ 19.54 สูงสุดในรอบ 30 ปี สอดรับตลาดภายในประเทศฟื ้ นตัวหลังการเปิ ด
ประเทศ นอกจากนีย้ ัง ได้ประมาณการ MPI ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ร้อยละ 2.2 ถึง 3.3
5.

แนวโน้มอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในปี 2565 – 2567 มีแนวโน้มเติบโตตามทิศทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื ้ นตัว โดยเฉพาะภาคส่ง
ออกและภาคการค้าในประเทศ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการโดยเฉพาะรายใหญ่มีแนวโน้มลงทุนขยายพืน้ ที่คลังสินค้าเพิ่มขึน้
ต่อเนื่อง จึงอาจมีอุปทานส่วนเกินของพืน้ ที่ให้เช่าในบางทาเล ทาให้การแข่งขันด้านราคารุ นแรงขึน้ ขณะที่การปรับขึน้
ค่าเช่าทาได้จากัด
ทีด่ ินนิคมอุตสาหกรรม
ในปี 2563 ธุ ร กิ จ นิ ค มอุต สาหกรรม (“นิ ค มฯ”) หดตัว อย่ า งรุ น แรง สื บ เนื่ อ งจากการถดถอยทางเศรษฐกิ จ
ในช่วงสิน้ ปี 2563 ประเทศไทยมีนิคมฯ ทัง้ สิน้ 60 แห่ง กระจายอยู่ใน 16 จังหวัด รวมเป็ นพืน้ ที่ 162,078 ไร่ ซึ่งกระจุกตัวอยู่
ในภาคตะวันออก คิดเป็ นสัดส่วน 76.8% และส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2563 ยอดขายและเช่าที่ดินนิคมฯ สะสมทั่วประเทศรวม
เป็ นพืน้ ที่ 123,861 ไร่ หรือมีอตั ราการเช่าเท่ากับร้อยละ 76.4 ลดลงจากร้อยละ 77.5 ในปี 2562
อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่ายอดขายและให้เช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมในช่วงปี 2564 – 2566 จะขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี หลังจากการหดตัวอย่างรุนแรงใน ปี 2563 สืบเนื่องมาจากการคาดการณ์การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
และการลงทุนของไทย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้ มทยอยฟื ้ นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติมีแนวโน้มย้าย หรือขยายฐานการผลิตมาไทยมากขึน้ และมาตรการกระตุน้ การลงทุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการ
เพิ่มสิทธิพิเศษด้านภาษี เพื่อจูงใจนักลงทุน และการปรับแก้ไขกฎระเบียบให้เอือ้ ต่อการทาธุรกิจน่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติได้มากขึน้ อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนของ BOI ยกเว้นภาษี นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (สาหรับอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยี ขั้น สูง ) และลดหย่ อ นภาษี ร อ้ ยละ 50 เพิ่ ม เติ ม อี ก 5 ปี รวมถึ ง มาตรการจูง ใจอื่ น ๆ (ที่ ม า: แนวโน้ม ธุ ร กิ จ /
อุตสาหกรรมปี 2564-2566: ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยวิจยั กรุงศรีฯ)
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
2560
2.36
อุปทาน (ล้าน ตร.ม.)
1.64
อุปสงค์ (ล้าน ตร.ม.)
69.5%
อัตราการเช่าพืน้ ที่
ที่มา: แบบ 56-REIT ปี 2564 ของ FTREIT

2561
2.29
1.66
72.5%
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2562
2.30
1.71
74.3%

2563
2.35
1.84
78.5%

2564 (Q1)
2.35
1.83
78.0%

2564 (Q2)
2.35
1.94
83.7%
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พืน้ ที่ของตลาดโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีอุปทานอยู่ท่ี 2,349,809 ตารางเมตร ซึ่งมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่รอ้ ยละ 0.15 อย่างไรก็ตามอุปสงค์ของพืน้ ที่โรงงานสาเร็จรู ปให้เช่า
ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อยู่ท่ี 1,942,468 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนหน้า ร้อยละ 4.9 และเพิ่มขึน้
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ร้อยละ 6.2 โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีอัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ร้อยละ 83.7
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.7 จากไตรมาสก่อนหน้าในปี เดียวกัน
ทัง้ นี ้ มีการคาดการณ์ว่าโรงงานให้เช่าในช่วงครึง่ ปี หลัง ปี 2564 และปี 2565 ทิศทางธุรกิจยังสามารถเติบโตได้ดี
สืบเนื่องมากจากผูป้ ระกอบการชาวต่างชาติมีความสนใจที่จะลงทุน ในหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็ นอย่าง
มาก รวมทัง้ ความต้องการที่เพิ่มขึน้ ในภาคการสินค้าหลายกลุ่ม เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นต้น อีกทัง้ บริเวณพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็ นนโยบายที่ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาสนามบินการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูง และท่าเรือขนาดใหญ่ยังคงเป็ นการส่งเสริมให้ธุรกิจ
โรงงานสาเร็จรูปมีแนวโน้มที่ดีขึน้ สืบเนื่องมาจากระบบโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร และภาคอุตสาหกรรมของไทยที่จะขยายตัว
เพิ่มขึน้ กลายเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของอาเซียน (ที่มา: แบบ 56-REIT ปี 2564 WHART และ FTREIT)
คลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่า
สถานการณ์ในช่วงที่ผา่ นมา การเติบโตในอัตราเร่งของธุรกิจ e-Commerce ในปี 2563 ส่งผลให้ความต้องการเช่า
พืน้ ที่คลังสินค้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.5 ต่อปี อยู่ท่ี 4.9 ล้านตารางเมตร แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลให้เกิด
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานภาคการผลิตโดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2 ทาให้ความต้องการเช่าพืน้ ที่คลังสินค้าลดลงใน
กลุ่มธุรกิจส่งออก-นาเข้าและอุตสาหกรรมการผลิต
สาหรับปี 2564 ประเมินว่าความต้องการเช่าพืน้ ที่คลังสินค้าจะเติบโตร้อยละ 3.3 หรือเพิ่มขึน้ 1.6 แสนตาราง
เมตร ตามการเติบโตของภาคส่งออกและภาคการผลิตหลายกลุม่ ที่เติบโตดี อาทิ กลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านอุปทานพืน้ ที่ค ลังสินค้าให้
เช่าประเมินว่าจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.3 จากปี 2563 หรือประมาณ 1.3 แสนตารางเมตร ส่วนใหญ่เป็ นการขยายพืน้ ที่คลังสินค้า
แบบ Build-to-Suit (BTS)
ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในปี 2565 - 2567 มีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องตามทิศทางการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
โดยพืน้ ที่ทาเลคลังสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโต ประกอบด้วย 3 ทาเลสาคัญ ได้แก่ 1) คลังสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ที่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พื่นที่ EEC) 2) คลังสินค้าในเขตจังหวัดศูนย์กลางการ
เติบโตของภูมิภาค อาทิ ชลบุรี พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี 3) คลังสินค้าในพืน้ ที่
ชายแดน เนื่องจากมีความคืบหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่ง ทัง้ ระบบราง ถนน ระบบการบิน และทาง
นา้ ที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทาเลที่ตงั้ ของประเทศไทยที่เป็ นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้พนื ้ ที่ชายแดนที่มีการเปิ ดใช้เส้นทางคมนาคมใหม่ๆ ซึ่งส่งผลดีให้แก่ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าใน
เขตชายแดน
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นอกจากนี ้ การลงทุนคลังสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยที่จะขยายพืน้ ที่และ
ฐานลูกค้า เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจของหลายประเทศมีศกั ยภาพการเติบโตสูงและเปิ ดเสรีให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้าไป
ลงทุนธุรกิจคลังสินค้า อาทิ เวียดนาม (นักลงทุนอาเซียนถือหุน้ ได้รอ้ ยละ 100) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 49-51) กัมพูชา (ร้อยละ
49) และฟิ ลิปปิ นส์ (ร้อยละ 40)
สืบเนื่องจากการคาดการณ์วา่ ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในปี 2565 – 2567 จะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
การลงทุนขยายพืน้ ที่ให้เช่าต่อเนื่องของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ และการขยายการลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหม่ทงั้ จาก
กลุ่มธุรกิจอื่นโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ผูป้ ระกอบการต่างชาติ และผูป้ ระกอบการร่วมทุน ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขัน
ของธุรกิจคลังสินค้ามีแนวโน้มรุนแรงขึน้
(ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/ อุตสาหกรรมปี 2565-2567: ธุรกิจคลังสินค้า โดยวิจยั กรุงศรีฯ)
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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
เฉพาะเจาะจงไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่มีการกาหนดอายุโครงการ
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หน่วยทรัส ต์ของกองทรัสต์ HREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซือ้ ขาย
ได้ตั้ง แต่ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2559 เป็ น ต้น ไป ณ 31 ธั น วาคม 2564 กองทรัสต์ HREIT มี ห น่ ว ยทรัสต์ท่ี จดทะเบียน
ออกจาหน่ายและชาระแล้วจานวน 840,134,116 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทุนจดทะเบียน 7,441,235,892.24 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 นกรรมสิ ท ธิ์ ร วมหรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองร่ ว มระหว่ า งดั บ บลิ ว เอชเอกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยของดั บ บลิ ว เอชเอ ก่ อ นวั น ที่
13 ตุลาคม 2558 และยังคงถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้
พืน้ ที่ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับการให้เช่า การให้บริการที่เ กี่ยวข้องกับการเช่าหรือทรัพย์สินที่ให้เช่า 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 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินรวม 146 ยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทีต่ ้งั ทรัพย์สิน

พืน้ ทีด่ ิน
(ไร่-งาน-ตารางวา)

พืน้ ทีอ่ าคาร
(ตร.ม.)

จานวน
ยูนิต

1

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์
ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)

174-0-11.3

150,828

38

2

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ดระยอง
(ESIE)

45-0-25.4

57,752

41

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
(WHA CIE 1)

25-2-87.52

3

23,916
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24

วันทีล่ งทุน
23 พฤศจิกายน
2559
4 มกราคม 2561
14 ธันวาคม 2563
23 พฤศจิกายน
2559
4 มกราคม 2561
23 พฤศจิกายน
2559

มูลค่าที่ลงทุน
(บาท)
3,706,795,961
563,023,338
697,252,534
1,363,364,875
456,578,197
508,371,103
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พืน้ ทีด่ ิน
(ไร่-งาน-ตารางวา)

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

พืน้ ทีอ่ าคาร
(ตร.ม.)

จานวน
ยูนิต

4

เขตประกอบการอุต สาหกรรมดับ บลิว
เอชเอ สระบุรี (WHA SIL)

32-0-16

37,174

18

5

ดั บ บ ลิ ว เอชเอ โล จิ ส ติ กส์ พ า ร์ ค 1
(WHA LP 1)

10-1-75.00

16,820

2

6

ดั บ บ ลิ ว เอชเอ โล จิ ส ติ กส์ พ า ร์ ค 2
(WHA LP 2)

42-3-13.52

56,120

12

ดั บ บ ลิ ว เอชเอ โล จิ ส ติ กส์ พ า ร์ ค 4
(WHA LP 4)

7

22-2-65.25

37,482

11

วันทีล่ งทุน
4 มกราคม 2561
14 ธันวาคม 2563
4 มกราคม 2561
24 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม 2563
23 พฤศจิกายน
2559
23 พฤศจิกายน
2559
14 ธันวาคม 2563
23 พฤศจิกายน
2559
4 มกราคม 2561
14 ธันวาคม 2563

รวม
352-2-93.99
380,632
146
ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2564 และข้อมูลทางการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.

มูลค่าที่ลงทุน
(บาท)
58,253,986
185,475,124
362,122,616
482,363,767
253,076,457
425,780,818
1,310,894,762
133,897,531
659,783,899
168,933,148
93,763,793
11,429,731,909

โครงสร้างผู้ถือหน่วย
ณ 7 เมษายน 2565 กองทรัสต์ HREIT มีผถู้ ือหน่วยรายใหญ่ดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ
1

ผู้ถือหน่วย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

จานวนหน่วย
126,020,609

ร้อยละ
15.00%

2

บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

51,807,443

6.17%

3

38,330,978

4.56%

4

กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิล้
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

24,920,000

2.97%

5

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

24,900,000

2.96%

6

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้ อินคัม

15,256,000

1.82%

7

กองทุนเปิ ดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้

14,813,300

1.76%

8

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

13,672,897

1.63%

9

นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร

13,108,300

1.56%

10

นาย วิชา สกุลดีเลิศ

10,433,179

1.24%

11

ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

506,871,410

60.33%

840,134,116

100.00%

รวม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 7 เมษายน 2565
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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 777 อาคารดั บ บลิ ว เอชเอ ทาวเวอร์ ห้ อ ง 2206A ชั้ น 22
หมู่13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0105558056893
0-2719-9557
0-2719-9553
www.hemarajreit.com

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2564
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5.

โครงสร้างการจัดการและบริหาร

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

ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2564

6.

รายชื่อกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์
รายชื่อกรรมการ

ลาดับ

ตาแหน่ง

1
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
2
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
3
นายพรเทพ รัตนตรัยภพ
ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2564

7.

ประธานกรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระ

รายชื่อผู้บริหาร
ลาดับ

รายชื่อผู้บริหาร

1
นางสาวจารุชา สติมานนท์
2
นางสาวบุษรินทร์ วัฒนสุนทรสกุล
3
นายณัฏฐวัฒน์ เพียรกิจสกุล
ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2564

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การและหัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ ายกากับ ตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าฝ่ ายบัญชีและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
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8.

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทรัสต์ HREIT
คลังสินค้า
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 63
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
95.94
84.42
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 63
โรงงาน Attached
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
92.56
88.07
โรงงาน Detached
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 63
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
94.59
96.30
หมายเหตุ: อัตราการเช่าพืน้ ที่ คานวณจากการเช่าของผูเ้ ช่า ณ สิน้ งวดเท่านัน้
ที่มา: บริษัทฯ

9.

ทรัพย์สินปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREIT ณ 31 มีนาคม 2565

ลาดับ

1
2
3

31 ธ.ค. 64
99.32
31 ธ.ค. 64
80.86
31 ธ.ค. 64
91.89

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
มีผู้เช่า
(ยูนิต)

จานวน
(ยูนิต)

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

2
12
11
25

2
12
11
25

41
24
38
18
121
146

28
22
36
9
95
120

-

16,820
56,120
37,482
110,422

16,820
56,120
36,732
109,672

750
750

13
2
2
9
26
26

57,752
23,916
150,828
37,714
270,210
380,632

47,172
22,116
144,084
24,278
237,650
347,332

10,580
1,800
6,744
13,436
32,560
33,310

-

คู่แข่งในอุตสาหกรรม

ธุรกิจในกลุ่มที่ให้บริการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มักเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง
ซึ่งคู่แข่งขันหลักของกองทรัสต์ HREIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี ้
1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“AMATA”) ผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายแก่ผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม และได้จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ ขลบุรี ณ อาเภอเมืองและอาเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุ รี บนเนื ้อ ที่ 25,513.02 ไร่ (เขตอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป 12,031.01 ไร่ พื ้น ที่ อื่ น ๆ 4,947.34 ไร่ และ
พืน้ ที่รอการพัฒนาในอนาคตจานวน 8,534.65 ไร่) รวมทัง้ กลุ่มบริษัทย่อยซึ่งดาเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ระยอง บนเนือ้ ที่ 15,887.40 ไร่ (เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 11,324.88 ไร่ พืน้ ที่อื่นๆ 2,820.86 ไร่ และ
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พืน้ ที่รอการพัฒนาในอนาคตจานวน 1,741.66 ไร่) ณ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีทงั้ นักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ
(อ้างอิงรายงานประจาปี AMATA ปี 2564)
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 82.1 ตารางวา ซึ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง (อ้างอิงรายงานประจาปี AMATAR ปี 2564)
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 9,872 ไร่) จังหวัดระยอง (พืน้ ที่รวม
3,600 ไร่) จังหวัดปราจีนบุรี (พืน้ ที่รวม 5,118 ไร่) และจังหวัดชลบุรี (พืน้ ที่รวม 5,267 ไร่) (อ้างอิงรายงาน
ประจาปี ROJNA ปี 2564)
4. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“FPT”) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ
เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการพาณิชยกรรม และเพื่อการอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมเป็ นการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงการพัฒนา
โรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการเฉพาะของผู้ เช่า (รวมสินทรัพย์ภายใต้บริษัทและกองทรัสต์)
มีโรงงานตัง้ อยู่ 17 ทาเล ใน 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี
กรุ งเทพมหานคร และปราจีนบุรี) จานวน 454 โรงงาน และมีคลังสินค้าตัง้ อยู่ใน 28 ทาเล ใน 9 จังหวัด
(จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ขอนแก่น ปราจีนบุรี และ
ลาพูน) จานวน 449 ยูนิต (อ้างอิงรายงานประจาปี FPT 2564 สิน้ สุดรอบบัญชีเดือนกันยายน 2564)
5. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้ (“FTREIT”) มีการลงทุนในสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงาน ตัง้ อยู่ใน 12 ทาเล ใน 6
จังหวัด (จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง) จานวน
341 ยูนิต มีพนื ้ ที่เช่า 876,285 ตารางเมตร และอาคารคลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่า และอาคารคลังสินค้าตาม
รูปแบบที่ผเู้ ช่าต้องการ ตัง้ อยู่ใน 19 ทาเล ใน 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) จานวน 301 ยูนิต มีพืน้ ที่เช่า 1,188,821 ตารางเมตร (อ้างอิง
รายงานประจาปี FTREIT 2564 สิน้ สุดรอบบัญชีเดือนกันยายน 2564)
6. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสัง หาริมทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
(AIMIRT) โดยมีลักษณะของทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ได้แก่ อาคารคลังห้องเย็นและสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับ
การทาความเย็น อาคารคลังสินค้าสาเร็จรู ปประเภทอาคารเดี่ยว ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารโรงงาน
โดยมี ต าแหน่ ง ที่ ตั้ง ของกองทรั ส ต์ทั้ ง หมด 9 ท าเล ใน 5 จั ง หวั ด (จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ฉะเชิ ง เทรา
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สมุทรปราการ ปทุมธานี และระยอง) จานวน 45 ยูนิต มีพืน้ ที่เช่า 268,363.75 ตารางเมตรและจานวนถัง
เก็บสารเคมีเหลวจานวน 61 ถัง จานวน 85,580 กิโลลิตร (อ้างอิงรายงานประจาปี AIMIRT ปี 2564)
11.

รายงานฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดรวมถึงตารางสรุป
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รบั การตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ ณ 31 มีนาคม 2565 ที่ได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ณ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2565
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
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
การ
% การ
2562
สินทรัพย์รวม
2563
สินทรัพย์รวม
2564
สินทรัพย์รวม เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

31 มีนาคม
2565

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์รวม

9,642.37

97.26%

11,053.50

96.21%

11,378.89

96.67%

325.39

2.94%

11,379.78

96.67%

162.81

1.64%

360.34

3.14%

339.65

2.89%

(20.69)

-5.74%

331.78

2.82%

20.73
14.49
37.54

0.21%
0.15%
0.38%

12.94
13.69
25.38

0.11%
0.12%
0.22%

11.33
16.76
13.35

0.10%
0.14%
0.11%

(1.61)
3.07
(12.04)

-12.46%
22.42%
-47.41%

17.91
17.75
10.55

0.15%
0.15%
0.09%

33.34

0.34%

20.28

0.18%

9.76

0.08%

(10.53)

-51.90%

11.99

0.10%

0.28
2.37
9,913.95

0.00%
0.02%
100.00%

1.68
0.78
11,488.59

0.01%
0.01%
100.00%

0.49
1.21
11,771.42

0.00%
0.01%
100.00%

(1.20)
0.43
282.83

-71.12%
54.85%
2.46%

0.45
1.50
11,771.71

0.00%
0.01%
100.00%

12.02

0.12%

9.99

0.09%

9.03

0.08%

(0.97)

-9.66%

10.80

0.09%

191.75

1.93%

197.64

1.72%

197.36

1.68%

(0.27)

-0.14%

192.15

1.63%

3,293.21

33.22%

3,720.61

32.39%

3,730.22

31.69%

9.61

0.26%

3,732.63

31.71%

19.74
13.09
3,529.81

0.20%
0.13%
35.60%

70.06
80.49
4,078.79

0.61%
0.70%
35.50%

28.96
13.76
3,979.33

0.25%
0.12%
33.81%

(41.09)
(66.73)
(99.45)

-58.66%
-82.91%
-2.44%

40.36
13.67
3,989.61

0.34%
0.12%
33.89%

6,046.56
337.58
6,384.14
9,913.95

60.99%
3.41%
64.40%
100.00%

7,024.55
385.25
7,409.81
11,488.59

61.14%
3.35%
64.50%
100.00%

7,024.55
767.54
7,792.09
11,771.42

59.67%
6.52%
66.19%
100.00%

382.28
382.28
282.83

0.00%
99.23%
5.16%
2.46%

7,024.55
757.55
7,782.10
11,771.71

59.67%
6.44%
66.11%
100.00%
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งบกาไรขาดทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
หน่วย : ล้านบาท

2562

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

2563

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

2564

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

การ
เปลี่ยน
แปลง

% การ
เปลี่ยน
แปลง

ไตรมาส
1/ 2565

ร้อยละ
ต่อ
รายได้

640.83
5.90
120.28
0.93
767.94

83.45%
0.77%
15.66%
0.12%
100.00%

673.66
5.90
6.41
0.53
686.49

98.13%
0.86%
0.93%
0.08%
100.00%

741.79
5.90
16.21
0.40
764.30

97.05%
0.77%
2.12%
0.05%
100.00%

68.13
0.00
9.80
(0.12)
77.81

10.11%
0.00%
152.85%
-23.68%
11.33%

186.80
1.48
0.33
0.10
188.70

98.99%
0.78%
0.18%
0.05%
100.00%

15.46
15.46
2.08
13.79
40.07
86.85

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

15.75
15.75
1.68
19.01
49.27
101.46

2.29%
2.29%
0.24%
2.77%
7.18%
14.78%

18.13
18.13
1.99
21.78
34.15
94.17

2.37%
2.37%
0.26%
2.85%
4.47%
12.32%

2.38
2.38
0.32
2.77
(15.12)
(7.29)

15.09%
15.09%
18.78%
14.56%
-30.69%
-7.18%

4.55
4.55
0.35
10.24
7.99
27.68

2.41%
2.41%
0.18%
5.43%
4.23%
14.67%

681.09

88.69%

585.03

85.22%

670.13

87.68%

85.10

14.55%

161.02

85.33%

137.09
544.00

17.85%
70.84%

117.71
467.32

17.15%
68.07%

104.71
565.42

13.70%
73.98%

(13.00)
98.10

-11.05%
20.99%

25.89
135.13

13.72%
71.61%

756.36

98.49%

609.07

88.72%

892.58

116.78%

283.51

46.55%

136.02

72.08%

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ค่าเช่าหลังคา
รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า
รายได้ดอกเบีย้
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ดอกเบีย้ จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์จาก
การดาเนินงานสาหรับงวด
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ 31 มีนาคม 2565 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์รวม 11,771.71 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนตามราคายุติธรรม 11,379.78 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.67 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาคือเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 331.78 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.82 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 0.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 0.002 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิ เพิ่มขึน้ 6.58 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 58.12 และรายได้คา้ งรับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเพิ่มขึน้ 2.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.92
ณ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์รวม 11,771.42 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักประกอบด้วยเงิน
ลงทุนตามราคายุติธรรม 11,378.89 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.67 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาคือเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 339.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.89 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 282.83 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อ ยละ 2.46 จาก ณ 31 ธั น วาคม 2563 จากการวัด มูล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พิ่ ม ขึ น้ 326.72 ล้า นบาท
และจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง 1.33 ล้านบาท บาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 20.69
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ลดลง 12.04 ล้านบาทและรายได้คา้ งรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ลดลง 10.53 ล้าน
บาท
หนีส้ ิน
ณ 31 มีนาคม 2565 กองทรัสต์ HREIT มีหนีส้ ินรวม 11,771.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 0.29 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.002 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยหนีส้ ินหลักประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ จานวน
3,732.63 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.71 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม เพิ่ ม ขึ ้ น 2.41 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.06
จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 รองลงมาคือเงินมัดจารับจากลูกค้าจานวน 192.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.63 ของสินทรัพย์
รวม ลดลง 5.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.64 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564
ณ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ HREIT มีหนีส้ ินรวม 3,979.33 ล้านบาท ลดลงจานวน 99.45 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 2.44 จาก 31 ธันวาคม 2563 โดยหนีส้ ินหลักประกอบด้วย เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ จานวน 3,730.22
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.69 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 0.26 จากค่าธรรมเนียมเงิน
กูย้ ืมจากสถาบันการเงินตัดจาหน่ายจานวน 9.61 ล้านบาท ทั้งนี ้ หนีส้ ินที่มีมูลค่ารองลงมาได้แก่ เงินมัดจารับจากลูกค้า
จานวน 197.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 0.14
สินทรัพย์สุทธิ
ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 7,782.10 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ได้รบั
จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จานวน 7,024.55 ล้านบาท และกาไรสะสมเป็ นจานวน 757.55 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์สทุ ธิจานวน 7,792.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม
2563 จานวน 382.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.16 โดยประกอบด้วยทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จานวน 7,024.55
ล้านบาท และกาไรสะสมจานวน 767.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 99.23 จาก ณ ธันวาคม 2563
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ผลการดาเนินงาน
สาหรับงวดสิน้ สุด ณ 31 มีนาคม 2565 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ 188.70 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจาก
ค่าเช่าและบริการเป็ นจานวน 186.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.99 ของรายได้รวม และรายได้ค่าเช่าหลังคาจานวน 1.48
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.78 ของรายได้รวม ในส่วนค่าใช้จ่าย กองทรัสต์ HREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 27.68 ล้านบาท
มาจากค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นจานวน 10.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.43 ของรายได้รวมและค่าใช้จ่าย
อื่น (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ ค่าตัดจาหน่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายอื่น ) จานวน 7.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.23 ของรายได้รวม ทาให้ กองทรัสต์ HREIT
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังหักดอกเบีย้ (ดอกเบีย้ จานวน 27.68 ล้านบาท) เท่ากับ 135.13 ล้านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมจานวน 764.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ
11.33 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายได้หลักมาจากค่าเช่าและค่าบริการจานวน 741.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
97.05 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 10.11 และรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่าจานวน
16.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.12 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 152.85
กองทรัสต์ HREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 94.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.18 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
ค่าใช้จา่ ยหลักคือค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 34.15 ล้านบาท (ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าที่ปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ และค่าใช้จา่ ยอื่น) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
จานวน 18.13 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมทรัสตี จานวน 18.13 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
จานวน 21.78 ล้านบาท
ดังนั้น กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิภายหลังการหัก ดอกเบีย้ จ่าย (จานวน 104.71 ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 565.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.99 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563
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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 นบริษัทที่มีประสบการณ์
และความเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ดัง กล่ า ว มามากกว่ า 20 ปี
ซึ่ ง WHAID มี ค วามคุ้น เคยและเข้า ใจในทรัพ ย์สิ น หลัก 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 ดังนั้น WHAID จึงถือว่าเป็ น
บริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี เ หมาะสมในการเป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ที่มา: แบบ 56-REIT1 ณ 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 3: สรุ ปผลประกอบการของผู้เช่ารายย่อยของทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
ที่มา: BOL

WHA ESIE 1
B.18-3
ไม่มีผเู้ ช่า
N/A
N/A
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2563

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

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

WHA LP 2
B.12 (FZ)
อิเล็กทรอนิกส์
6,000,000 บาท
3 ตุลาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
5.24
0.00
N/A
(0.28)

31 ธันวาคม 2563
50.17
25.98
7.81
1.13

WHA LP 2
B.14 (FZ) และ B.16 (FZ)
เครื่องจักร
325,170,000 บาท
16 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
N/A
N/A
N/A
N/A

64.80
101.12
16.20
(3.11)

31 ธันวาคม 2563
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A

89.27
0.00
N/A
(1.28)
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โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
ที่มา: BOL
โครงการ
เลขที่ยนู ิต
ธุรกิจผูเ้ ช่า
ทุนจดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
วันที่
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
รายได้ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
ที่มา: BOL

WHA CIE 1
B.6A
เหล็ก
67,000,000 บาท
18 พฤศจิกายน 2548
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
34.87
1.63
(1.10)
(14.65)

31 ธันวาคม 2563

78.96
4.42
(5.16)
(22.44)

WHA LP 1
C.3 (FZ)
โลจิสติกส์
11,000,000 บาท
22 มิถนุ ายน 2533
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
701.81
504.35
76.17
62.70

761.04
532.46
109.96
62.75

WHA LP 1
C.4 (FZ)
ยานยนต์
195,610,000 บาท
17 พฤศจิกายน 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
N/A
N/A
N/A
N/A

31 ธันวาคม 2563
843.52
562.50
116.96
67.82

31 ธันวาคม 2563
N/A
N/A
N/A
N/A
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69.10
12.45
(5.19)
(27.37)

3.80
0.00
N/A
(0.76)

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

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

31 ธันวาคม 2561
14,268.21
31,750.24
4,088.29
649.94

WHA LP 4
D.2
อิเล็กทรอนิกส์
613,899,500 บาท
1 เมษายน 2540
31 ธันวาคม 2562
15,185.20
33,477.63
4,971.70
1,155.48

31 ธันวาคม 2563
18,186.41
32,615.93
4,934.65
1,366.73

31 ธันวาคม 2561
3,534.95
4,439.25
980.87
773.39

WHA LP 4
A.5
ยานยนต์
277,000,000 บาท
31 กรกฎาคม 2539
31 ธันวาคม 2562
3,946.54
3,823.16
774.59
421.93

31 ธันวาคม 2563
4,131.33
2,934.58
465.50
132.65

31 ธันวาคม 2561

KABIN
18-1
ผลิตภัณฑ์ไม้
5,000,000 บาท
2 กรกฎาคม 2564
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

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

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

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

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

ESIE
FZ.1/2
อิเล็กทรอนิกส์
155,000,000 บาท
29 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
N/A
N/A
N/A
N/A

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

ESIE
R.05-2
อุปโภคบริโภค
50,000,000 บาท
26 สิงหาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2563
155.05
1.75
N/A
(0.62)

31 ธันวาคม 2563

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

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

20.48
0.43
(3.48)
(5.44)

31 มีนาคม 2562
1,607.90
820.81
281.08
86.10

ESIE
K.13C-01 และ K.13C-02
อุปโภคบริโภค
121,000,000 บาท
20 เมษายน 2549
31 มีนาคม 2563
1,656.45
725.25
202.85
58.19

31 มีนาคม 2564
1,679.64
707.70
169.77
(7.77)
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เอกสารแนบ 4: ประมาณการทางการเงินของการลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
(หน่วย: ล้านบาท)

2566
104.33

2567
109.32

2568
109.52

2569
103.10

2570
103.63

2571
107.74

2572
105.00

2573
103.61

2574
108.06

2575
107.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.00)

4.19

4.23

4.28

4.33

4.38

4.44

4.50

4.56

4.62

-

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1.82

1.84

2.34

3.31

4.50

5.84

6.68

7.82

5.88

6.86

ค่าใช้จ่ายอื่น

1.36

1.39

1.41

1.44

1.49

3.10

3.11

3.13

3.23

3.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.18
101.15

7.72
101.60

8.29
101.23

9.33
93.77

10.61
93.02

13.63
94.11

14.53
90.47

15.75
87.86

13.98
94.08

15.04
92.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101.15

101.60

101.23

93.77

93.02

94.11

90.47

87.86

94.08

92.52

2576
107.96

2577
113.61

2578
113.58

2579
113.68

2580
118.96

2581
118.81

2582
118.99

2583
124.68

2584
124.60

2585
124.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

4.68

4.75

4.81

4.88

4.94

5.01

5.07

5.14

5.21

5.27

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

8.14

6.57

7.25

8.58

6.90

7.60

9.00

7.23

7.98

9.45

ค่าใช้จ่ายอื่น

3.29

3.40

3.43

3.46

3.57

3.60

3.63

3.75

3.78

3.81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.41
91.55

15.02
98.58

15.80
97.79

17.22
96.46

15.72
103.24

16.52
102.29

18.02
100.98

16.43
108.25

17.28
107.32

18.84
105.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.55

98.58

97.79

96.46

103.24

102.29

100.98

108.25

107.32

105.84

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ใช้จ่ายตัดจาหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ใช้จ่ายตัดจาหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ
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(หน่วย: ล้านบาท)

2586
130.58

2587
130.44

2588
130.42

2589
136.52

2590
136.34

2591
136.21

2592
142.54

2593
142.35

2594
142.15

2595
148.73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

5.34

5.41

5.48

5.54

5.61

5.68

5.74

5.83

5.92

6.00

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

7.59

8.37

9.90

7.95

8.76

10.35

8.31

9.15

10.80

8.68

ค่าใช้จ่ายอื่น

3.94

3.97

4.00

4.13

4.16

4.20

4.33

4.36

4.40

4.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.17
113.40

18.05
112.39

19.68
110.73

17.93
118.60

18.84
117.51

20.53
115.68

18.69
123.84

19.65
122.69

21.43
120.72

19.53
129.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113.40

112.39

110.73

118.60

117.51

115.68

123.84

122.69

120.72

129.20

2596
148.49

2597
148.18

2598
154.93

2599
154.61

2600
154.17

2601
161.14

2602
160.78

2603
160.23

2604
167.42

2605
167.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

6.21

6.30

6.36

6.42

6.48

6.53

6.58

6.62

6.66

6.69

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

9.55

11.26

9.05

9.95

11.72

9.43

10.36

12.19

9.81

10.77

ค่าใช้จ่ายอื่น

4.57

4.61

4.75

4.79

4.83

4.98

5.02

5.06

5.21

5.25

80.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.64
47.85

22.47
125.71

20.47
134.46

21.47
133.15

23.34
130.83

21.24
139.90

22.26
138.52

24.18
136.05

21.99
145.43

23.02
144.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.85

125.71

134.46

133.15

130.83

139.90

138.52

136.05

145.43

144.00

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ใช้จ่ายตัดจาหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ใช้จ่ายตัดจาหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ
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(หน่วย: ล้านบาท)
รวมรายได้

2606
166.37

2607
173.77

2608
173.33

2609
172.59

2610
180.21

2611
179.73

2612
178.89

2613
186.74

2614
186.22

2615
185.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.71

6.72

6.72

6.71

6.69

6.65

6.60

6.53

6.43

6.32

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

12.67

10.20

11.18

13.15

10.59

11.60

13.63

10.98

12.03

14.12

5.29

5.45

5.50

5.54

5.71

5.76

5.80

5.97

6.02

6.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.98
141.39

22.68
151.09

23.71
149.62

25.71
146.88

23.29
156.92

24.32
155.41

26.34
152.56

23.79
162.95

24.80
161.43

26.81
158.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141.39

151.09

149.62

146.88

156.92

155.41

152.56

162.95

161.43

158.46

2616
193.29

2617
192.69

2618
191.61

2619
199.85

2620
199.20

2621
198.03

2622
206.50

2623
205.81

2624
210.49

2625
219.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

6.18

6.01

5.81

5.57

5.05

3.08

1.84

0.69

8.00

8.00

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

2.90

2.90

11.38

12.46

14.61

11.78

12.89

15.10

12.19

13.32

15.60

12.60

6.25

6.30

6.35

6.54

6.59

6.64

6.84

6.90

20.74

21.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.12
169.18

25.07
167.61

27.07
164.54

24.20
175.65

24.84
174.37

25.13
172.90

21.17
185.32

21.22
184.60

47.24
163.25

44.69
174.49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169.18

167.61

164.54

175.65

174.37

172.90

185.32

184.60

163.25

174.49

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ใช้จ่ายตัดจาหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายต่อสัญญา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ใช้จ่ายตัดจาหน่าย
เงินทุนหมุนเวียน - สุทธิ
กระแสเงินสดอิสระ

94

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

เอกสารแนบ 5: สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับการทารายการ
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท จากัด) (“บริษทั WHAESIE ”)
ผูใ้ ห้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE ”)

1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ตาบลตาสิทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี ้

ลาดับที่

1)

โฉนดที่ดิน
เลขที่

29737

ประเภทการ
เช่าที่ดิน

แบ่งเช่า

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

อาคาร
ที่เช่า

4-1-58.00

อาคาร
โรงงาน
จานวน
1 หลัง

พืน้ ที่
อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
3,760

ประเภทของ
อาคารโรงงาน
Detached
Building
จานวน 1 ยูนิต

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ตาบลเขาคันทรง อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภท
การเช่า
ที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา
2-2-48.5
3-0-73.5

1)
2)

ค่าเช่า
ค่าเช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุ
สิทธิของผูใ้ ห้เช่าใน
การเข้าออกพืน้ ที่เพื่อ
ดาเนินการก่อสร้าง
ส่วนขยายเพิ่มเติม

อาคาร
ที่เช่า

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
4,314
5,214

ประเภทของ
อาคารโรงงาน

อาคาร
Warehouse
คลังสินค้า
Building
229436
แบ่งเช่า
จานวน
จานวน 3
3)
1-3-43.75
3,095
3 หลัง
ยูนิต
ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด เมื่อรวมกับราคาซือ้ ขายของสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่สี่ จะไม่เกิน 1,345,890,000 บาท
ค่ า เช่ า ส าหรับ ระยะเวลาการเช่ า ที่ ต่ อ อายุ ทั้ง หมดของทรัพ ย์สิ น หลัก ที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ สี่ จ ะไม่ เ กิ น
80,000,000 บาท
ในกรณีที่การเช่าทรัพย์สินรายการใดเป็ นการแบ่งเช่าเพียงบางส่วนของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งเนื่องจากพืน้ ที่ของ
ที่ดินส่วนที่เหลือในที่ดินแปลงนัน้ สามารถนาไปก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมจากอาคารที่เช่าได้ในอนาคตซึ่ง
เป็ นพืน้ ที่ที่ติดกันกับพืน้ ที่เช่าของผูเ้ ช่า (“พืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติม”) ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือบุคคลที่ผใู้ ห้เช่ ากาหนดให้
เป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง (“ผูด้ าเนินการก่อสร้า ง”) มีสิทธิผ่านเข้าออกพืน้ ที่เช่าที่ติด กัน เพื่อเข้าไปดาเนิ น การ
ก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมติดกับอาคารที่เช่าของผูเ้ ช่าบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติมนัน้ (“อาคารส่วนขยาย
เพิ่มเติม”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1.

2.

3.

เมื่อผูเ้ ช่าพืน้ ที่แจ้งความประสงค์ให้มีการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผใู้ ห้เช่า และ/
หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างมีสิทธิที่จะก่อสร้างบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติม โดยจะต้องเป็ นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับการขอก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมบนพืน้ ที่ส่วน
ขยายเพิ่มเติมดังกล่าว ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการก่อสร้าง โดยจะต้อง
ด าเนิ น การก่อสร้า งดังกล่ า วตามกฎหมายที่ เ กี่ยวข้อ ง และการด าเนิ น การก่ อสร้า งจะต้อ งไม่ท าให้มี
ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติในทรัพย์สินที่เช่าของผูเ้ ช่าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่จนเกินสมควร โดยผูใ้ ห้
เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างจะดาเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดขึน้ ดังกล่าวให้นอ้ ยที่สุด
เท่าที่จะสามารถทาได้
ในกรณีที่การก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมตามความในวรรคก่อนก่อให้เกิดความเสียหาย/สูญหาย แก่
บุคคล และ/หรืออาคาร และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือในกรณีที่ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้าง
กระทาผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ห้
เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนัน้ แต่เพียงฝ่ ายเดียวทัง้ หมด ทัง้ ทางแพ่ง
และทางอาญา นอกจากนี ้ ผู้ใ ห้เช่า และ/หรือผู้ด าเนิ น การก่อสร้า งจะจัด ท าประกัน ความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สิน (Contractor All Risk Insurance) เพื่อครอบคลุมความเสี ยหายใด ๆ ที่ อาจเกิด ขึน้ จากการ
ก่อสร้างดังกล่าว
ผูเ้ ช่ายินยอมให้
2.1. ผูใ้ ห้เช่า ผูด้ าเนินการก่อสร้าง และผูใ้ ห้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส่ วนขยายเพิ่มเติม ใช้
เส้น ทางภายในแปลงที่ ดิ น ในส่ว นที่ อยู่ใ นทรัพย์สิน ที่ เช่า เป็ น ทางผ่า นเข้า ออกได้ระหว่ า งการ
ก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม
2.2. ผูใ้ ห้เช่า (รวมถึงบริวารของผูใ้ ห้เช่าและบุคคลที่ผใู้ ห้เช่ากาหนด) ใช้เส้นทางภายในแปลงที่ดินใน
ส่วนที่อยู่ในทรัพย์สินที่เช่าเป็ นทางผ่านเข้าออกได้ตลอดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุ ภายหลังจากการก่อสรร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชาระคืนค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมถนนที่ผเู้ ช่าได้ชาระ
ออกไป โดยคานวณตามสัดส่วนพืน้ ที่อาคารที่เ ช่าและพืน้ ที่อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์
แห่งความชัดเจน ตราบใดที่ยงั ไม่มีการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการ
ก่อสร้า งไม่มีสิท ธิ ใ ช้ถนนเข้า ออกพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติ ม ดังนั้น ผู้ใ ห้เช่า จึงไม่มีห น้า ที่ ใ นการชาระค่า
ซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด และหากพิสจู น์ได้อย่างชัดแจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมถนนเป็ น
ความเสียหายที่ เกิด จากการด าเนิ น งานก่ อสร้า งของผู้ใ ห้เช่า ผู้ใ ห้เช่า จะเป็ น ผู้ชาระค่ า ใช้จ่า ยในการ
บารุงรักษาซ่อมแซมถนนดังกล่าวทัง้ จานวน
นอกเหนือจากการประกันภัยตามที่ได้ระบุ ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญ
ของสัญญาที่จะเข้าทากับเจ้าของทรัพย์สิน 3 (สาม) ราย สัญญาเช่าทรัพย์สิน ในหัวข้อการประกันภัย)
ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า จะจัด ให้มี ป ระกัน ความเสี่ ย งภั ย ในทรัพ ย์สิ น ( Property All Risk) โดยท าเป็ น การ
ประกันภัยอาคารที่เช่าให้ครอบคลุมถึงอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ ครอง
ถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารที่ เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม โดยวงเงินเอาประกัน ภัย
พิจารณาตามการประกันมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที่ดินและงานฐาน
ราก ทัง้ นี ้ โดยระบุช่ือผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ อาประกันร่วมกันและเป็ น
ผูร้ บั ประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทาขึน้ สาหรับอาคารที่เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม
หรือที่ได้จัดทาประกันภัยแยกตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่ผเู้ ช่า และผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์
และกาหนดให้ผเู้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าได้รบั ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของ
พืน้ ที่ที่แต่ละฝ่ ายมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ ทั้งนี ้ ผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) จะเป็ นผู้
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4.

ได้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของอาคารที่เช่าดังกล่าวทั้งหมดเพื่อนาไปดาเนิ นการ
ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีแ้ ละผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นผูไ้ ด้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่
เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวและการชาระเบีย้ ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่แต่ละฝ่ ายมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์
อย่างไรก็ดี หากมีการจัดทาประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) แยกกันระหว่างอาคารที่
เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม คู่สญ
ั ญาตกลงสละสิทธิในการไล่เบีย้ ระหว่างกัน
ภายหลังการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ผูใ้ ห้เช่าให้สิทธิผเู้ ช่าในการลงทุนในอาคารส่วน
ขยายเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันต่อไป
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
(“บริษทั WHAIB”)
ผูใ้ ห้เช่า

ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”)

1.

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ขนาดทีด่ ิน
พืน้ ที่อาคาร ประเภทของ
โฉนดที่ดิน ประเภทการ
อาคาร
ลาดับที่
(ประมาณ)
(ประมาณ)
อาคาร
เลขที่
เช่าที่ดิน
ที่เช่า
ไร่-งาน-ตร.วา
ตร.ม.
โรงงาน
Attached
อาคารโรงงาน
Building
1)
90909
แบ่งเช่า
0-1-38.75
จานวน
660
จานวน 1
1 หลัง
ยูนิต

2.

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ขนาดทีด่ ิน
พืน้ ที่อาคาร ประเภทของ
โฉนดที่ดิน ประเภทการ
อาคาร
ลาดับที่
(ประมาณ)
(ประมาณ)
อาคาร
เลขที่
เช่าที่ดิน
ที่เช่า
ไร่-งาน-ตร.วา
ตร.ม.
โรงงาน
อาคาร
Warehouse
1)
2-1-48.75
3,885
คลังสินค้า
Building
211634
แบ่งเช่า
จานวน
จานวน 2
2)
3-0-3.75
4,959
2 หลัง
ยูนิต

3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ตาบลปลวกแดง อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับที่

โฉนดที่ดิน ประเภทการ
เลขที่
เช่าที่ดิน

1)

473

2)

9198
9199

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา
3-0-55.25

แบ่งเช่า
3-0-85.5

อาคาร
ที่เช่า
อาคาร
คลังสินค้า
จานวน
2 หลัง

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.
5,165
5,262

ประเภทของ
อาคาร
โรงงาน
Warehouse
Building
จานวน 2
ยูนิต

4. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (KABIN) ตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี ้
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ลาดับที่

1)

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภทการ
เช่าที่ดิน

85482

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

อาคาร
ที่เช่า

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.

0-2-56.5

อาคาร
โรงงาน
จานวน
1 หลัง

1,152

แบ่งเช่า

ประเภทของ
อาคาร
โรงงาน
Attached
Building
จานวน 1
ยูนิต

5. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ดังนี ้
ประเภทของ
ลาดับที่
อาคาร
โรงงาน
Detached
อาคารโรงงาน
Building
1)
10734
แบ่งเช่า
4-2-63.5
จานวน
4,016
จานวน 1
1 หลัง
ยูนิต
ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด เมื่อรวมกับราคาซือ้ ขายของสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่สี่ จะไม่เกิน 1,345,890,000 บาท
โฉนดที่ดิน ประเภทการ
เลขที่
เช่าที่ดิน

ค่าเช่า
ค่าเช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุ

สิทธิของผูใ้ ห้เช่าใน
การเข้าออกพืน้ ที่เพื่อ
ดาเนินการก่อสร้าง
ส่วนขยายเพิ่มเติม

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

อาคาร
ที่เช่า

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.

ค่ า เช่ า ส าหรับ ระยะเวลาการเช่ า ที่ ต่ อ อายุทั้ง หมดของทรัพ ย์สิ น หลัก ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั้ง ที่ สี่ จะไม่ เ กิ น
80,000,000 บาท
ในกรณีที่การเช่าทรัพย์สินรายการใดเป็ นการแบ่งเช่าเพียงบางส่วนของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งเนื่องจากพืน้ ที่ของ
ที่ดินส่วนที่เหลือในที่ดินแปลงนัน้ สามารถนาไปก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมจากอาคารที่เช่าได้ในอนาคตซึ่ง
เป็ นพืน้ ที่ที่ติดกันกับพืน้ ที่เช่าของผูเ้ ช่า (“พื ้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติม”) ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือบุคคลที่ผใู้ ห้เช่ากาหนดให้
เป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง (“ผูด้ าเนินการก่อสร้าง”) มีสิทธิผ่านเข้าออกพืน้ ที่เช่าที่ติดกันเพื่อเข้าไปดาเนิ น การ
ก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมติดกับอาคารที่เช่าของผูเ้ ช่าบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่ มเติมนัน้ (“อาคารส่วนขยาย
เพิ่มเติม”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.
เมื่อผูเ้ ช่าพืน้ ที่แจ้งความประสงค์ให้มีการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผใู้ ห้เช่า และ/
หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างมีสิทธิที่จะก่อสร้างบนพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติม โดยจะต้องเป็ นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมบนพืน้ ที่ส่วน
ขยายเพิ่มเติมดังกล่าว ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผูเ้ ช่าทราบก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการก่อสร้าง โดยจะต้อง
ด าเนิ น การก่อสร้า งดังกล่า วตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และการด าเนิ น การก่อสร้า งจะต้องไม่ท าให้มี
ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติในทรัพย์สินที่เช่าของผูเ้ ช่าและผูเ้ ช่าพืน้ ที่จนเกินสมควร โดยผูใ้ ห้
เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างจะดาเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดขึน้ ดังกล่าวให้นอ้ ย
ที่สดุ เท่าที่จะสามารถทาได้
ในกรณีที่การก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมตามความในวรรคก่อนก่อให้เกิดความเสียหาย/สูญหาย แก่
บุคคล และ/หรืออาคาร และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือในกรณีที่ผูใ้ ห้เ ช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้าง
กระทาผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ห้
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เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการก่อสร้างตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนัน้ แต่เพียงฝ่ ายเดียวทัง้ หมด ทัง้ ทางแพ่ง
และทางอาญา นอกจากนี ้ ผู้ใ ห้เช่า และ/หรือผู้ด าเนิ น การก่อสร้า งจะจัด ท าประกัน ความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สิน (Contractor All Risk Insurance) เพื่อครอบคลุมความเสียหายใด ๆ ที่ อาจเกิด ขึน้ จากการ
ก่อสร้างดังกล่าว
2. ผูเ้ ช่ายินยอมให้
2.1. ผูใ้ ห้เช่า ผูด้ าเนินการก่อสร้าง และผูใ้ ห้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ใช้
เส้น ทางภายในแปลงที่ ดิ น ในส่ว นที่ อยู่ใ นทรัพย์สิน ที่ เช่า เป็ น ทางผ่า นเข้า ออกได้ระหว่ า งการ
ก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม
2.2. ผูใ้ ห้เช่า (รวมถึงบริวารของผูใ้ ห้เช่าและบุคคลที่ผใู้ ห้เช่ากาหนด) ใช้เส้นทางภายในแปลงที่ดินใน
ส่วนที่อยู่ในทรัพย์สินที่เช่าเป็ นทางผ่านเข้าออกได้ตลอดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่
ต่ออายุ ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชาระคืนค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมถนนที่ผเู้ ช่าได้ชาระ
ออกไป โดยคานวณตามสัดส่วนพืน้ ที่อาคารที่เช่าและพืน้ ที่อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์
แห่งความชัดเจน ตราบใดที่ยงั ไม่มีการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูด้ าเนินการ
ก่อสร้า งไม่มีสิท ธิ ใช้ถนนเข้าออกพืน้ ที่ส่วนขยายเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ใ ห้เช่า จึงไม่มีห น้าที่ ในการชาระค่า
ซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด และหากพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาซ่อมแซมถนนเป็ น
ความเสียหายที่ เกิด จากการด าเนิ น งานก่อสร้า งของผู้ใ ห้เช่า ผู้ใ ห้เช่า จะเป็ น ผู้ชาระค่ า ใช้จ่า ยในการ
บารุงรักษาซ่อมแซมถนนดังกล่าวทัง้ จานวน
3. นอกเหนือจากการประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญ
ของสัญญาที่จะเข้าทากับเจ้าของทรัพย์สิน 3 (สาม) ราย สัญญาเช่าทรัพย์สิน ในหัวข้อการประกันภัย)
ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า จะจัด ให้มี ป ระกัน ความเสี่ ย งภัย ในทรัพ ย์สิ น ( Property All Risk) โดยท าเป็ น การ
ประกันภัยอาคารที่เช่าให้ครอบคลุมถึงอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุม้ ครอง
ถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารที่เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม โดยวงเงินเอาประกันภัย
พิจารณาตามการประกันมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที่ดินและงานฐาน
ราก ทัง้ นี ้ โดยระบุช่ือผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ อาประกันร่วมกันและเป็ น
ผูร้ บั ประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทาขึน้ สาหรับอาคารที่เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม
หรือที่ได้จัดทาประกันภัยแยกตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่ผู้เช่าและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์
และกาหนดให้ผเู้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าได้รบั ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของ
พืน้ ที่ที่แต่ละฝ่ ายมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) จะเป็ นผู้
ได้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของอาคารที่เช่าดังกล่าวทัง้ หมดเพื่อนาไปดาเนิน การ
ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีแ้ ละผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นผูไ้ ด้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
อาคารส่วนขยายเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่
เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวและการชาระเบีย้ ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่แต่ละฝ่ ายมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์
อย่างไรก็ดี หากมีการจัดทาประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) แยกกันระหว่างอาคาร
ที่เช่าและอาคารส่วนขยายเพิ่มเติม คู่สญ
ั ญาตกลงสละสิทธิในการไล่เบีย้ ระหว่างกัน
ภายหลังการก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ผูใ้ ห้เช่าให้สิทธิผเู้ ช่าในการลงทุนในอาคารส่วนขยาย
เพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันต่อไป
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับ บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท
(ระยอง) จากัด (“บริษทั ESIE”)
ผูใ้ ห้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”)

1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ดังนี ้
ลาดับที่

ค่าเช่า
ค่าเช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าทีต่ ่อ
อายุ

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ประเภทการ
เช่าที่ดิน

ขนาดทีด่ ิน
(ประมาณ)
ไร่-งาน-ตร.วา

อาคาร
ที่เช่า

พืน้ ที่อาคาร
(ประมาณ)
ตร.ม.

ประเภทของ
อาคารโรงงาน

Detached
1)
26731
แบ่งเช่า
4-2-60.00
3,392
Building
อาคารโรงงาน
จานวน 1 ยูนิต
จานวน
2)
0-3-66.75
1,656
Attached
3 หลัง
30376
แบ่งเช่า
Building จานวน 2
3)
0-3-66.75
1,656
ยูนิต
ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด เมื่อรวมกับราคาซือ้ ขายของสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้
ที่สี่ จะไม่เกิน 1,345,890,000 บาท
ค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุทงั้ หมดของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ทีส่ ี่ จะไม่เกิน 80,000,000 บาท
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สรุ ปเงือ่ นไขเพิ่มเติมของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย
ผู้เช่า

วัตถุประสงค์ในการ
เช่า

ระยะเวลาการเช่า
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า

การชาระค่าเช่า

สิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าของผู้เช่า

บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด ในฐานะทรัส ตี ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“ผูเ้ ช่า”)
ผูเ้ ช่าตกลงว่าจะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดาเนินการอื่นใดกับทรัพย์สินที่เช่า อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ให้เช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานแบบสาเร็จรูป (Ready-Built) ซึ่งรวมถึงการให้
เช่าหลังคา และ/หรือพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบกิจการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิตย์บน
หลังคาเพื่อจาหน่าย (Solar Rooftop) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผูเ้ ช่าหรือตามมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ของผูเ้ ช่า เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะได้ตกลงเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ามีกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นับตัง้ แต่วนั เริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
(“ระยะเวลาการเช่า”)
คู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน ไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่ เช่า ณ ส านักงานที่ ดิ นหรือหน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้องภายในวันและเวลาตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ”) ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงว่า
การจดทะเบียนจะต้องมีขึน้ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผูใ้ ห้เช่าได้รบั แจ้งจากผู้เช่า เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร และให้การใช้สิทธิหรือการปฏิบตั ิหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีเ้ ริ่มขึน้ ในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
1. ในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า
2. การชาระเงินค่าเช่าและเงินใด ๆ ตามสัญญานีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่
สมบูรณ์ต่อเมื่อผูใ้ ห้เช่าได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้วเท่านั้น นอกจากนี ้ ในกรณีที่การ
ชาระเงินค่าเช่าและเงินใด ๆ ตามสัญญานีด้ ว้ ยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (wire transfer) จะถือว่าเป็ น
การชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูใ้ ห้เช่าได้รบั การยืนยันยอดเงินที่ได้รบั ชาระจากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่
ได้รบั เงินครบตามจานวนค่าเช่า โดยผูเ้ ช่าจะดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดแล้ว
1. ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นจะให้เช่าแก่ผูเ้ ช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินมีกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี
ภายหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า (“ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ”) ทัง้ นี ้ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขต่าง
ๆ เหมือนกับสัญญาเช่ าทรัพย์สินฉบับนีท้ ุกประการ (“สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า ”) ทั้งนี ้ โดยไม่ให้น า
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกรณีดงั ต่อไปนีม้ าใช้บงั คับกับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
1.1. ค่ า เช่า ตามที่ กาหนดในข้อสัญ ญาว่า ด้วยเรื่องค่ า เช่า และการชาระค่ าเช่า ส าหรับ ระยะเวลา 30
(สามสิบ) 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
2. ให้ข ้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขส าหรับ ค่ า เช่ า และหน้า ที่ ข องผู้ใ ห้เ ช่ า ส าหรับ ระยะเวลาการเช่ า ที่ ต่ อ อายุ มี
รายละเอียดดังนี ้
2.1. ค่าเช่าให้เป็ นไปตามข้อสัญญาว่าด้วยเรื่องค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
2.2. หน้าที่ของผูใ้ ห้เช่าตามข้อ 4 สาหรับสัญญาเช่าที่ต่ออายุให้เป็ นดังนี ้
ผูใ้ ห้เช่าสามารถจาหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บุคคลภายนอก
และอาจก่อภาระผูกพัน หรือก่อสิทธิ อื่นใดในทรัพย์สิน ที่เช่า ได้ ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้รับ โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรกับผูเ้ ช่าเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้
บังคับของสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
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3.

หลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา
ของผู้ให้เช่า

สิทธิของผู้เช่าในการ
ใช้ชื่อทางการค้า

ผูเ้ ช่าสามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้โดยการแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายในปี ที่ 21 (ยี่สิบเอ็ด) ถึงปี ที่ 25 (ยี่สิบห้า) ของระยะเวลาการเช่า
4. คู่สัญญาจะร่วมมือกันในการดาเนินการเพื่อให้ได้รบั อนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้การต่อระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที่เช่านั้นเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผเู้ ช่าได้แจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ผใู้ ห้เช่าทราบแล้ว คู่สั ญญาทัง้ สอง
ฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุนี ้ ณ สานักงานที่ดิน
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุ”)
6. ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุให้แก่ผใู้ ห้เช่า
1. ผูใ้ ห้เช่าตกลงจดทะเบียนจานองทรัพย์สินเพื่อเป็ นประกันข้อตกลงของผูใ้ ห้เช่าในเรื่องสิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าของผูเ้ ช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับนีแ้ ละประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูใ้ ห้เช่าอันเป็ นเหตุให้ผู้
เช่าบังคับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ โดยผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผเู้ ช่าเป็ นผูย้ ึดถือโฉนดที่ดินที่จานองไว้
นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนจานอง
2. คู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน ไปจดทะเบียนจานองทรัพย์สิน ที่ จานอง ณ ส านักงานที่ ดิ นหรือหน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า โดยจะระบุวงเงินจานองในจานวนไม่สงู กว่าราคา
ประเมินเฉลี่ยของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผเู้ ช่าลงทุนในครัง้ นี ้
หรือในกรณีที่ มีการกาหนดวงเงินจานองอย่างสูงไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กาหนดวงเงิน จานองใน
จานวนสูงสุด เท่ า ที่ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องสามารถให้ระบุได้ ซึ่งจะต้องไม่สูงกว่ า ราคาประเมิน เฉลี่ยของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผเู้ ช่าลงทุนในครัง้ นี ้ ในการนี ้ สาหรับ
กรณี ที่ มีกฎหมายกาหนดวงเงินจานองสูงสุดไว้สาหรับที่ ดิน แปลงใด ทุก ๆ 10 (สิบ ) ปี นับ จากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า คู่สัญ ญาตกลงด าเนิ น การเพิ่มวงเงิน จานองให้เท่ า กับ จานวนสูงสุด เท่ า ที่ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องสามารถให้ระบุได้ ณ ขณะนัน้ ๆ ซึ่งจะต้องไม่สงู กว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
2 (สอง) รายที่ทาการประเมินทรัพย์สินที่เช่าที่ผเู้ ช่าลงทุนในครัง้ นี ้
3. คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้มีการไถ่ถอนจานองในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุ และผูเ้ ช่าจะส่งมอบโฉนดที่ดินที่จานองคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่าในวันที่มีการไถ่ถอนจานองดังกล่าว
ผูเ้ ช่าสามารถใช้ช่ือทางการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการ
ดับ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์พ าร์ค (แล้ว แต่ ก รณี ) เพื่ อ ให้ผู้เ ช่ า สามารถประกอบกิ จ การต่ า ง ๆ ในโครงการนิ ค ม
อุต สาหกรรม/ โครงการดับ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์พ าร์ค (แล้ว แต่ ก รณี ) ได้อ ย่ า งถูก ต้อ งและเต็ ม ที่ ทั้ง นี ้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าฉบับนีเ้ ท่านัน้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
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2.

3.

หน้าทีข่ องผู้เช่า

4.

5.

ผูเ้ ช่าตกลงปฏิบตั ิ จัดทา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้
เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อหน้าที่ในการชาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ของผูใ้ ห้เช่า
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระทาการ ผูเ้ ช่าตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซ่อมบารุ งรักษา ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าหรือกระทาการใด ๆ ทัง้ ปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือเหมาะสมแก่การ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ในสัญญานีต้ ลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุดว้ ย
ค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าทัง้ สิน้
ผูเ้ ช่าจะไม่ทาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และจะไม่ทาการแก้ไขดัดแปลง
ส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินที่เช่าอันเป็ นการทาให้ทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่
เช่าอันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่ นใด เว้นแต่จะได้ปรึกษาหารือกับผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะมีสิทธิ
กระทาได้เมื่อได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่าก่อนโดยผูใ้ ห้เช่าจะไม่ปฎิเสธโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่ารับทราบว่าอาจมีการติดตัง้ แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน้ ที่หลัง คาที่เช่า ซึ่งรวมถึง
การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนพืน้ ที่บางส่ว นของทรัพย์สินที่ เช่าของกองทรัสต์ที่ จาเป็ นในการประกอบ
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจาหน่าย (Solar Rooftop) (“โครงการ Solar
Rooftop”) ซึ่ง หากการติ ด ตั้ง ดัง กล่ า วไม่ เ ป็ น การแก้ ไ ขดัด แปลงทรัพ ย์สิ น ที่ เ ช่ า อัน ต้อ งขออนุญ าตจาก
หน่วยงานราชการอื่นใด ผูเ้ ช่าและผูเ้ ช่าช่วงจะแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบก่อนที่จะมีการเริ่มดาเนินการติดตัง้ เมื่อ
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) คู่สัญญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ส่วน
ควบกับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึงส่วนควบจากโครงการ Solar Rooftop ที่ได้รบั มอบมาจากผูป้ ระกอบกิจการ
โครงการ Solar Rooftop (ถ้า มี ) ) ตกเป็ น กรรมสิท ธิ์ ข องผู้ใ ห้เช่ า ตามสภาพที่ ค วรจะเป็ น ซึ่งเป็ น การช ารุ ด
บกพร่องตามปกติ ณ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) โดยผูเ้ ช่าไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนใด ๆ จากผูใ้ ห้เช่า เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจนผูใ้ ห้เช่ารับทราบและยอมรับว่าผู้
เช่าช่วงพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop และ/หรือบุคคลที่ผเู้ ช่าช่วง และ/หรือผูป้ ระกอบกิจการโครงการ Solar
Rooftop เป็ นเจ้าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดโดยไม่ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
ในกรณีที่การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่าตามความ
ในวรรคก่อนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือในกรณีที่ผเู้ ช่ากระทาผิดกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับ อื่น ใดที่ เกี่ ยวข้องของหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ย วข้อ ง ผู้เช่า ตกลงรับ ผิด ชดใช้
ค่าเสียหายนัน้ แต่เพียงฝ่ ายเดียวทัง้ หมดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาในฐานะผูค้ รอบครองทรัพย์สินที่เช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ผูเ้ ช่าตกลงจะชาระค่าบริหารและ
บารุ งรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางสาหรับพืน้ ที่เช่าให้แก่ผูพ้ ัฒนาโครงการนิค มอุตสาหกรรม/ โครงก าร
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ล่วงหน้าเป็ นรายไตรมาสตามอัตราค่าบริหารและบารุงรักษา
สาธารณูปโภคส่วนกลางตามที่ผพู้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค
(แล้วแต่กรณี) กาหนด และจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่ผูพ้ ัฒนาโครงการนิคมอุ ตสาหกรรม/ โครงการ
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ประกาศใช้สาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิว
เอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ซึ่งการชาระค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผูเ้ ช่า
ดังกล่าวจะเป็ นไปในสองลักษณะดังนี ้
(ก) ในกรณีที่ไม่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่า หรือในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าระหว่างผูเ้ ช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ไม่มี
ข้อตกลงให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Attached
Buildings และอาคารคลังสิน ค้า ) ผู้เช่า ตกลงจะชาระค่ า บริห ารและบ ารุ ง รั กษาสาธารณูป โภค
ส่วนกลางสาหรับทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้บริการในการบริหารและบารุงรักษา
สาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือผูพ้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
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6.

7.

1.
2.
3.

หน้าทีข่ องผู้ให้เช่า

พาร์ค (แล้วแต่กรณี) เอง
(ข) ในกรณีที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สิ นที่เช่าและสัญญาเช่าระหว่างผูเ้ ช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่มีขอ้ ตกลงให้ผเู้ ช่า
พืน้ ที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Detached Building) ผูใ้ ห้
เช่า หรือผูใ้ ห้บริการในการบริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือ ผูพ้ ัฒนาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) จะดาเนินการเรียกเก็บค่า
บริหารและบารุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยตรง โดยผูเ้ ช่าจะใช้ความพยายาม
ด าเนิ น การให้ผู้เช่า พืน้ ที่ เป็ น ผู้ชาระค่ า บริห ารและบารุ งรักษาสาธารณูป โภคส่ว นกลางดังกล่าว
อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผูเ้ ช่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชาระค่าบริหารและบารุงรักษา
สาธารณูปโภคส่วนกลางตลอดระยะเวลาที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว
ผูเ้ ช่าจะดูแลให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ให้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสุจริต และรักษาไว้ซ่งึ ภาพลักษณ์ที่ ดีของผูใ้ ห้เช่า และจะไม่
ประกอบกิจการหรือกระทาการใด ๆ หรือยินยอมให้บคุ คลใด กระทาการใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่าภายหลังการจดทะเบียนการเช่า ผูเ้ ช่าจะนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าแก่ผูเ้ ช่า
พืน้ ที่ และจะดาเนินการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้มีหน้าที่ดแู ลให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ถือว่าผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผเู้ ช่าในวันเริ่มต้นระยะเวลา
การเช่าแล้ว
ในวันที่ทาสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการลงนามในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตก
ลงไว้ (ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานอง
เว้นแต่ขอ้ ตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ กี่ยวกับสิทธิของผูใ้ ห้เช่าในการเข้าออกพืน้ ที่เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติม (เฉพาะกรณีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด) ผูใ้ ห้เช่าจะให้ผเู้ ช่าได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า
อย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้ โดยปราศจากการรอนสิทธิ ภาระผูกพันหรือ
การกระทาใด ๆ ที่มีผลหรืออาจมีผลทาให้ผเู้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพ ย์สินที่เช่าได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
ในกรณีที่การเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใดในโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผูเ้ ช่าต้องใช้ถนนภายในแปลงที่ดินส่วนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้เป็ นทางผ่านเข้า
ออกเท่ า นั้น (ซึ่ง ต่ อ ไปในสัญ ญานี ้จ ะเรี ย กว่ า "ที่ ดิ น ภาระติ ด พัน ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ " ) ผู้ใ ห้เ ช่ า ตกลงจะ
ดาเนินการให้มีการจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผเู้ ช่า เพื่อให้ผเู้ ช่า และ/หรือบริวารของผู้
เช่า และ/หรือบุคคลที่ผเู้ ช่ากาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผูเ้ ช่าพื ้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าของผูเ้ ช่า ให้มี
สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ต่อ
อายุโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว ณ สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกับวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (กรณีที่ผเู้ ช่าใช้สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) โดย
ให้มีกาหนดระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี )
หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใด (ส าหรับ ผู้เช่า ให้รวมถึงบริว ารของผู้เช่า และบุค คลที่ ผู้เช่า กาหนด) ไม่ป ฏิบัติ ต าม
วัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ิ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินภาระติด พัน ใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
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5.

6.

นอกจากนี ้ สาหรับกรณีที่เป็ นการจดทะเบียนภาระติดพันให้แก่ผเู้ ช่า ในกรณีที่ผูเ้ ช่าโอนสิทธิการเช่าให้แก่
บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงดาเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระติด
พันในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ให้กับผูเ้ ช่า และผูใ้ ห้เช่าตกลงดาเนินการจดทะเบียนภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผรู้ บั โอนสิทธิการเช่าจากผูเ้ ช่าเพื่อให้ผรู้ บั โอนสิทธิการเช่ามีสิทธิใช้ที่ดินภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าหรือ ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (ถ้ามี) โดยไม่มีค่าตอบแทน
เช่นเดียวกับผูเ้ ช่า โดยที่ผใู้ ห้เช่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการจดทะเบียนภาระติด พัน
ดังกล่าว
นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนีแ้ ละตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอน
หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1. เป็ นการจานองทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในสัญญานีใ้ ห้กบั ผูเ้ ช่า หรือ
4.2. เป็ นกรณี อื่ น ใดที่ ผู้ใ ห้เ ช่ า ได้รับ ความยิ น ยอมล่ ว งหน้า เป็ นลายลัก ษณ์อั ก ษรจากผู้เ ช่ า โดย
บุคคลภายนอกผูร้ บั โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจากผูใ้ ห้เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูเ้ ช่า
เพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บงั คับของสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องดาเนินการแจ้งให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ทุกรายที่มีอยู่กับผูใ้ ห้เช่าซึ่งมีอยู่ก่อนหรือในวันเริ่มต้นระยะเวลา
การเช่าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคู่สญ
ั ญา และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ ให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ให้ความยินยอม
ลงนามในหนังสือแปลงหนี ้ (Novation Letter) และ/หรือเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นระหว่าง
ผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ และผูเ้ ช่า ดังนี ้
5.1. ข้อกาหนดที่แจ้งให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่รบั ทราบว่าผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าโดยตรงจากผูใ้ ห้เช่าตาม
สัญญาเช่าฉบับนี ้
5.2. ข้อกาหนดที่ตกลงให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูใ้ ห้เช่า และ/หรือผูใ้ ห้บริการในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ ทัง้ นี ้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงข้อกาหนด และ/หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกในโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการ
ดับ บลิว เอชเอ โลจิส ติ กส์พาร์ค (แล้ว แต่กรณี) ซึ่งผู้พัฒนาโครงการนิ คมอุต สาหกรรม/ โครงการ
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี) จะดาเนินการและให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ ที่โดยตรง ซึ่ง
จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่ผพู้ ฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค (แล้วแต่กรณี) ประกาศใช้ในโครงการซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตัง้ อยู่
ทัง้ นี ้ หากผูเ้ ช่าพืน้ ที่บางรายที่ไม่ได้ลงนามในหนังสือแปลงหนี ้ (Novation Letter) เพื่อเป็ นคู่สญ
ั ญากับผูเ้ ช่า
โดยตรง และผูเ้ ช่าไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการโดยตรงจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวได้ ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่
จัดการดูแลผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว รวมถึงต้องนาส่งผลประโยชน์และเงินประกันการเช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว
โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ผเู้ ช่าตลอดระยะเวลาที่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวยังไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้
เช่า นอกจากนี ้ ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการฉบับเดิมหมดอายุ และหากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวประสงค์
จะทาการเช่าที่ดินและอาคารต่อไป ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่จัดการดูแลให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวเข้าทาสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่าโดยตรง
ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ โดยจะใช้ความพยายามดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 (หกสิบ) วันนับ
จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ทัง้ นี ้ หากมีเหตุขดั ข้องประการใดผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบโดยพลัน โดย
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะร่วมกันพิจารณาหาทางดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
6.1. ส่งมอบบัญชีรายชื่อรวมทั้งเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าพืน้ ที่และ
ผูร้ บั บริการภายในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผเู้ ช่า และ
6.2. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อให้ผเู้ ช่าสามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าและมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการได้โดยสมบูรณ์

106

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
7.

ในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบและตกลงดาเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริการ
ล่วงหน้าตามสัดส่วนที่ผเู้ ช่ามีสิทธิได้รบั เงินประกันการเช่า และเงินอื่นใดซึ่งเป็ นผลประโยชน์ที่ผเู้ ช่าควรจะ
ได้รบั ที่เกิดขึน้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับเดิม ที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้ล่วงหน้าทัง้ ก่อนและในวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่าจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผเู้ ช่าภายหลังการหักหนีท้ ี่ผเู้ ช่าพืน้ ที่คา้ งชาระ (ถ้า
มี) ทัง้ นี ้ โดยผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผเู้ ช่าในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และ
จะดาเนินการทยอยส่งมอบผลประโยชน์ส่วนที่เหลือโดยไม่ชกั ช้าให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
เริ่ ม ต้น ระยะเวลาการเช่ า ทั้ง นี ้ ผู้ใ ห้เ ช่ า มี สิ ท ธิ หัก กลบลบหนี ้เ งิ น ประกัน การเช่ า และเงิ น อื่ น ใดซึ่ ง เป็ น
ผลประโยชน์ที่ผเู้ ช่าควรจะได้รบั จากผูใ้ ห้เช่าดังกล่าวจากค่าเช่าที่ผเู้ ช่าต้องชาระให้แก่ผใู้ ห้เช่าตามสัญญา
ฉบับนี ้
ภายหลังจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับเดิมยังคงจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการและเงินอื่นใดให้แก่ผใู้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการทยอยส่งมอบให้แก่ผเู้ ช่าให้แล้วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั มาจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่

การประกันภัย

ทรัพย์สินทีเ่ ช่า
เสียหายหรือถูก
ทาลาย

เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
ตกลงให้ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการใช้เงินที่ได้รบั เป็ นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อ
นามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้
1. ผูเ้ ช่าจะจัดให้มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) โดยผูเ้ ช่าตกลงที่จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือที่เกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวและการชาระเบีย้
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
2. ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk) โดยทาเป็ นการประกันภัย
อาคารที่เช่าอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุม้ ครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารที่เช่า โดย
วงเงินเอาประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่า
ที่ดินและงานฐานราก ทัง้ นี ้ โดยระบุช่ือผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ อาประกัน
ร่วมกันและเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทาขึน้ สาหรับอาคารที่เช่าหรือที่ได้จัดทา
ประกันภัยแยกตามสัดส่วนของพืน้ ที่ที่ผเู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ และกาหนดให้ผเู้ ช่า
และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) และผูใ้ ห้เช่าได้รบั ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของพืน้ ที่อาคารที่แต่ละฝ่ ายมี
สิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่า และ/หรือผูใ้ ห้กขู้ องผูเ้ ช่า (ถ้ามี) จะเป็ นผูไ้ ด้รบั ค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันภัยในส่วนของอาคารที่เช่าดังกล่าวทัง้ หมดเพื่อนาไปดาเนินการตามที่กาหนดในสัญญาฉบับ
นี ้ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องจาก
การดาเนินการดังกล่าวและการชาระเบีย้ ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพืน้ ที่ทผี่ ู้
เช่าและผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์
3. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (ตามนิยามในหัวข้อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือ
ถูกทาลาย) ให้สญ
ั ญาฉบับนีย้ งั คงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป ทัง้ นี ้ เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและ
ยังอยู่ใ นสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่ าทรัพย์สิน ดังกล่า วยังคงเป็ น ทรัพย์สินที่ เช่ากันตาม
สัญญาฉบับนีต้ ่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ให้พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ น
หลัง ๆ ไป
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี ้ ให้
"ค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐาน" หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งไม่รวมถึง
การประกันภัยอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ เองทัง้ สิน้
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"ความเสียหายทัง้ หมดหรืออย่างมีนยั สาคัญ" หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึน้ แล้ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ ประเมินความเสียหายแล้ว และให้เจ้าของทรัพย์สิน ดาเนินการรือ้ ถอน โดยไม่สามารถดาเนินการขออนุญาต
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ ทัง้ นี ้
เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ให้พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป
“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึน้ แล้ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ประเมิน
ความเสียหายแล้ว และสามารถให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถดาเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งเพื่อให้
ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน
ให้พิจารณา ความเสียหายของทรัพย์สินที่เช่าแยกเป็ นหลัง ๆ ไป
1. ทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดย ยังคงสามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่า
บางส่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้
1.1. คู่สญ
ั ญาตกลงให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่า
1.2. ผู้เช่า ตกลงให้ผู้ใ ห้เช่า ซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ เช่า ให้ค งเดิ ม และผู้ใ ห้เช่า ตกลงจัด ให้มีการด าเนิ น การ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้คงเดิม โดยผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิได้รบั เงินค่าดูแลการก่อสร้างที่เป็ นไปตามราคา
ตลาด
1.3. คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงร่วมกันดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตจากการ
นิ ค มอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรือ หน่ ว ยงานราชการอื่น ใดที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่อประโยชน์ใ นการ
ดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้คงเดิม
1.4. ผูเ้ ช่าจะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ผเู้ ช่าได้รบั ให้แก่ผใู้ ห้เช่าตามค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่เช่าตามที่เกิดขึน้ จริง เพื่อนามาใช้ในการดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี ในกรณีที่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานได้รบั ล่าช้าหรือค่าซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าหรือมีจานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม ทดแทนพืน้ ฐานที่ผเู้ ช่า
ได้รบั ผูเ้ ช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการใช้เงินทุนของตน และ/หรือจัดหาเงินทุนเพื่อชาระค่า
ซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว
1.5. อย่างไรก็ดี ผูเ้ ช่าอาจร้องขอให้ผใู้ ห้เช่าสารองเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่เกิน
กว่าจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐาน ที่ผเู้ ช่าได้รบั มาจากบริษัทประกันภัยหรือจานวนเงินที่ผู้เช่า
ขาดอยู่นนั้ แทนผูเ้ ช่าไปก่อน ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าจะชาระจานวนเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่า โดยรวมถึงต้นทุน
ทางการเงินของผูใ้ ห้เช่าตามแต่ที่จะได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี จานวนเงินที่ผใู้ ห้เช่าตกลงสารองจ่ายออกไป
ก่อนนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของผูใ้ ห้เช่าในขณะนัน้ ๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สดุ และสมเหตุสมผลในการจัดหาเงินทุนดังกล่าว
2. ทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ความเสียหายทัง้ หมดหรืออย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนยั สาคัญไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่
เช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้
2.1. คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงที่จะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะดาเนินการ
ก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึน้ มาใหม่หรือไม่ รวมถึงเรื่องส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทรัพย์สินที่
เช่าขึน้ มาใหม่ดงั กล่าว
2.2. ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงร่วมกัน
ดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาต จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึน้ มา
ใหม่
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2.3. ผูเ้ ช่าจะส่งมอบเงินที่ได้รบั จากค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานทั้งหมดมามอบให้แก่ ผูใ้ ห้เช่าเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานได้รบั ล่าช้า หรือค่าก่อสร้าง
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึน้ ใหม่ในส่วนที่ผเู้ ช่าจะต้อง
รับผิดชอบเป็ นผูช้ าระ มีจานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ผูเ้ ช่าได้รบั ผูเ้ ช่าจะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สดุ ในการใช้เงินทุนของตน และ/หรือจัดหาเงินทุนเพื่อ ชาระค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ช่าอาจร้องขอให้ผใู้ ห้เช่าสารองเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึน้ ใหม่ในส่วนที่เกินกว่า
จานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ผูเ้ ช่าได้รบั มาจากบริษัทประกันภัยหรือจานวนเงินที่ผเู้ ช่าขาดอยู่นนั้ แทนผูเ้ ช่า
ไปก่อน ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าจะชาระจานวนเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่า โดยรวมถึงต้นทุนทางการเงินของผูใ้ ห้เช่าตามแต่ที่จะ
ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี จานวนเงินที่ผใู้ ห้เช่าตกลงรับภาระจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของผูใ้ ห้เช่า
ในขณะนัน้ ๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ และสมเหตุสมผลในการจัดหาเงินทุนดังกล่าว
2.4. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คู่สญ
ั ญาตกลงจะจัดให้มีการทาสัญญาเช่าทรัพย์ขนึ ้ ใหม่ (โดยให้มีขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี)้ โดยเริ่มนับอายุระยะเวลาการเช่า หรือ ระยะเวลาการเช่า
ที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่ต่อไปทันทีที่การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาการเช่าของ
ทรัพย์สินที่สร้างขึน้ ใหม่ดงั กล่าวจะสิน้ สุดในวันเดียวกันกับวันสิน้ สุดระยะเวลา การเช่าหรือ ระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) แต่ทงั้ นี ้ ผูเ้ ช่าจะไม่มีภาระหน้าที่ในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับ
ใหม่อีกแต่อย่างใด เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
2.5. คู่สัญ ญาทั้ง สองฝ่ ายตกลงกัน ไปจดทะเบียนการเช่ า ส าหรับ ทรัพย์สิน ที่ เ ช่ า ที่ ก่อ สร้า งขึน้ ใหม่ นี ้ ณ
สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในวัน และเวลาตามที่ค่สู ัญญาจะได้ตกลงกัน ทัง้ นี ้
คู่สญ
ั ญาตกลงว่าการจดทะเบียน จะต้องมีขึน้ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
2.6. ในกรณี ที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงร่ว มกัน ที่จะไม่ก่อสร้างทรัพย์สิน ที่เช่าขึน้ มาใหม่ หรือในกรณีที่
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงร่วมกัน ว่าจะดาเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึน้ มาใหม่หรือไม่ ให้
ถือเป็ นกรณีที่จะไม่มีการดาเนิน การก่อสร้า งทรัพย์สิน ที่เช่าขึน้ ใหม่ ในการนี ้ คู่สัญญาตกลงแบ่งค่ า
สินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ได้รบั มาให้แก่ผเู้ ช่าตามสูตรคานวณ ดังนี ้
จ า นว นเงิ น
มู ล ค่ า คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (DCF) ที่ ค งเหลื อ ของ
จ า น ว น เ งิ น ที่
ค่ า สิ น ไ ห ม = ทรัพย์สินที่เช่าที่เสียหาย ณ วันที่ทรัพย์สินได้รบั ความ x ไ ด้ รั บ จ า ก ค่ า
ทดแทน
เสียหาย
สิน ไหมทดแทน
พื ้ น ฐ า น ทื่
พืน้ ฐาน
มู ล ค่ า ตลาดของทรัพ ย์สิ น ที่ เ ช่ า ที่ เ สี ย หาย ณ วัน ที่
ไ ด้ รั บ ที่ จ ะ
ทรัพย์สินได้รบั ความเสียหาย
แบ่งให้ผเู้ ช่า
หมายเหตุ:
1. มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของทรัพย์สินที่ เช่า ที่เสียหาย ณ วันที่ทรัพย์สิน
ได้รบั ความเสียหาย คานวณจากระยะเวลาการเช่า 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุการเช่าอีก 30
ปี จัดทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ผเู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าร่วมกันแต่งตัง้
2. มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่า ที่เสียหาย ณ วันที่ทรัพย์สินได้รบั ความเสียหาย ให้หมายถึง
มูลค่าตลาดของกรรมสิทธิ์ (freehold) ในทรัพย์สินที่ เช่าที่คานวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
จัดทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่า ทรัพย์สินอิสระที่ผเู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าร่วมกันแต่งตัง้
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การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง

ภาษีอากรและอากร
แสตมป์ ทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินทีเ่ ช่า

ทัง้ นี ้ จานวนเงินที่เหลือหลังจากการแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ได้รบั ให้ผเู้ ช่า ตามสูตรคานวณข้างต้นแล้ว ให้ตก
เป็ นของผูใ้ ห้เช่า
อย่างไรก็ดี ก่อนการใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าสงวนสิทธิที่จะดาเนินการใด ๆ ตามความจาเป็ น เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. 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 ้
การโอนสิทธิและหน้า ที่ภายใต้สัญ ญาเช่านี จ้ ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้า ที่ใด ๆ ของผูใ้ ห้เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี ้ และต้องไม่ผูกพันเกิ นระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี ้
เว้นแต่เป็ นการโอนสิท ธิให้แก่ผูป้ ระกอบกิจการที่ มีลักษณะเป็ น การแข่งขัน กับผูใ้ ห้เช่า และ/หรือเป็ น การ
แข่งขันกับกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าจะต้องได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูใ้ ห้เช่า
2. ภายในระยะเวลาการเช่า และ/หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุตามสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผเู้ ช่าโอน
สิทธิและหน้าที่ในการเช่าที่ดินที่เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่านีไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เช่าให้แก่
บุคคลใด ๆ ได้โดยจะต้องได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้เช่า
ให้ผเู้ ช่าสามารถนาสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่านีไ้ ปเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ
โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี ้ การโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้
สัญญาเช่านีจ้ ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของผูใ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนีแ้ ละต้องไม่ผกู พันเกิน
ระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี)
3. เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการให้เช่าที่ดิ น อาคารโรงงาน และ/หรือโครงการ Solar Rooftop ผูใ้ ห้เช่า
ยินยอมให้ผเู้ ช่านาทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงอาคาร และ/หรือที่ดินอันเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ทรัพย์สินที่เช่า อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า และ/หรือพืน้ ที่โครงการ Solar Rooftop ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าก่อน ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการให้เช่าช่วงนัน้ ต้องไม่เป็ นการ
ให้เช่าช่วงแก่ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือต้องห้ามภายใต้กฎระเบียบที่ผูพ้ ัฒนา
โครงการนิคมอุตสาหกรรม/ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค (แล้วแต่กรณี)
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อกาหนดในการต่ออายุสญ
ั ญาจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายใดมีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าและสัญญาบริการเกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผูเ้ ช่า เมื่อ
ได้รับ การแจ้ง จากผู้เ ช่า ผู้ใ ห้เ ช่ า อาจเข้า ท าสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารกับ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ รายนั้น ส าหรับ
ระยะเวลาที่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูเ้ ช่า ในวันเดียวกัน
กับวันที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการฉบับดังกล่าวกับผูเ้ ช่า ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความตกลงผูเ้ ช่าพืน้ ที่
รายนัน้ นัน้ โดยผูใ้ ห้เช่าจะใช้ความพยายามและจะไม่ปฏิเสธการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
1. ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ ก่อนวัน
เริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
2. ผูเ้ ช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียม หรือภาษี อื่นใดที่ทางราชการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมหรือใช้บังคับที่ เกี่ยวเนื่ องกับที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือรายได้หรือการใช้ป ระโยชน์
ครอบครองจากทรัพย์สินที่เช่านับตัง้ แต่วนั ครบกาหนด 3 (สาม) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
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3.

ค่าธรรม เนียมและ
ค่าใช้จ่าย

เหตุผิดนัด

ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ชาระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือภาษีอื่นใดแทนคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายไปก่อน คู่สัญญาฝ่ ายที่ตอ้ งชาระค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกลงชาระคืนให้แก่ค่สู ัญญาฝ่ ายที่ได้
ชาระไปก่อนจนครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทาการนับจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้
4. ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาฉบับนีแ้ ละสัญญาฉบับระยะเวลา
การเช่าที่ต่ออายุ
1. เว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายอื่น ใดที่ระบุไว้ใ นส่วนอื่น ของสัญญาฉบับนี ้ ผู้เช่า ตกลงจะรับผิด ชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าครัง้ แรกทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาฉบับนี ้
นอกจากนี ้ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ระบุไว้ในส่วนอื่นของสัญญาฉบับนี ้ ผูเ้ ช่าตกลงเป็ น
ผู้รับ ผิด ชอบค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้จ่า ยอื่น ใดที่ เกี่ยวข้องกับ การเช่า ทรัพย์สิน ที่ เช่า ที่ ใ ช้บังคับ อยู่ต ลอด
ระยะเวลาการเช่า และ/หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ รวมถึง
แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย งค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจดทะเบีย นสิ ท ธิ การเช่า ส าหรับ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
2. ผูเ้ ช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจานองทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานอง (ครัง้ แรก และทุก ๆ ครัง้ ที่มีการเพิ่มวงเงินจานองตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูใ้ ห้เช่า) ทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาฉบับนี ้
3. ผู้เ ช่ า ตกลงจะรับ ผิด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่า ยอื่ น ใดอัน เกี่ ยวกับ การจดทะเบี ยนภาระติ ด พัน ใน
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ครัง้ แรก
และทุกๆ ครัง้ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทางเข้ า-ออกของกองทรัสต์ที่กาหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี ้
4. ผู้ใ ห้เช่า ตกลงรับ ผิด ชอบในภาระหนี ส้ ิน ค่ า ใช้จ่า ย ค่ า บ ารุ งรักษา และภาระผูกพัน ใด ๆ ที่ เกี่ยวกับ หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการบารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ และยังคงค้างชาระอยู่ก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า
นอกจากนี ้ ผู้เช่า ตกลงเป็ น ผูร้ บั ผิด ชอบในภาระหนีส้ ิน ค่ า ใช้จ่า ย ค่ า บ ารุ งรักษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาการเช่า และ/หรือระยะเวลา
การเช่า ที่ ต่ ออายุ (แล้ว แต่ กรณี ) ตามที่ กาหนดในสัญ ญาฉบับนี ้ และหากคู่ สัญ ญาฝ่ ายใดได้รับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้รบั คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่ง
เงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงั จะกล่ าวต่อไปนี ้ ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัดของคู่สญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
1. เหตุผิดนัดโดยผูใ้ ห้เช่า
1.1. ในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ หรือสัญญาตกลง
กระทาการ (เจ้าของทรัพย์สิน) หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี ้ หรือสัญญาตกลงกระทาการ
(เจ้าของทรัพย์สิน) และผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด
ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ผเู้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้
1.2. ในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าผิดคามั่นจะให้เช่าแก่ผเู้ ช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินสาหรับระยะเวลาการ
เช่าที่ต่ออายุตามที่ระบุไว้ในเรื่องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่า ให้ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตาม
สัญญานีท้ นั ที
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1.3.

สิทธิของคู่สัญญา
เมื่อเกิดเหตุผิดนัด

ในกรณีที่ผูใ้ ห้เช่าจาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่าภายในระยะเวลาการเช่าช่วงแรกโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผูเ้ ช่า ให้ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานีท้ นั ที
1.4. ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานีถ้ ูกยึดตามคาสั่งศาล โดยเกิดจากความผิดของผูใ้ ห้
เช่า ซึ่งผู้ใ ช้สิท ธิ ได้ใช้สิทธิ ถูกต้องตามกฎหมาย อัน เป็ น เหตุใ ห้ผู้เช่าไม่ส ามารถใช้ป ระโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่เช่าอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้
1.5. ในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ลม้ ละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริษัท
การช าระบัญ ชี หรื อ ศาลมี ค าสั่ง ให้ฟื้ น ฟู กิ จ การของผู้ใ ห้เ ช่ า ซึ่ ง ผู้เ ช่ า เห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถของผูใ้ ห้เช่าในการชาระหนีห้ รือปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
2. เหตุผิดนัดโดยผูเ้ ช่า
2.1. ในกรณีที่ผเู้ ช่าจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ หรือผิดคารับรองที่ให้
ไว้ในสัญญานี ้ และผูเ้ ช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90
(เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ
ที่ คู่สัญ ญาได้ต กลงกัน เว้น แต่ เป็ น เหตุสุด วิ สัย หรือเว้น แต่ เกิด จากการที่ ผู้ใ ห้เช่ า ไม่ป ฏิ บัติ ต าม
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ หรือเว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นผลเนื่องมาจาก (ก) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลล
อปเมนท์ จากัด (มหาชน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ข) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
ผูใ้ ห้เช่าจงใจหรือประมาทเลิน เล่อในการปฏิบัติห น้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บ ริห าร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (เฉพาะกรณี สัญ ญาเช่ า ทรัพ ย์สิ น กับ บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ อี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด)
สิทธิของ
1. ผูเ้ ช่าเมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดยผูใ้ ห้เช่า
1.1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ของ หัวข้อเหตุผิดนัด และ เหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้เป็ นผล
จากการที่ผเู้ ช่าไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรือปฏิบตั ิหน้าที่ ผิดพลาด หรือปฏิบตั ิบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญา
ฉบับนี ้ ผูเ้ ช่าจะเรียก ค่าเสียหายจากผูใ้ ห้เช่าจากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทาให้สญ
ั ญาฉบับนี ส้ ิน้ สุดลง
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผูใ้ ห้เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตาม ข้อตกลงที่ระบุไว้ใน
สัญญานี ้ หรือสัญญาตกลงกระทาการดับบลิวเอชเอไอดี (เฉพาะหัวข้อการดารงสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ซ่งึ ส่งผลให้ผใู้ ห้กแู้ จ้งเหตุผิดนัด และ/หรือบอกเลิกสัญญาเงินกูร้ ะหว่างผูใ้ ห้กแู้ ละผูเ้ ช่า) และ
มีผลกระทบ อย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี ้ และเป็ นเหตุให้ผเู้ ช่าไม่ สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ เช่า ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ้ ซึ่งส่งผลให้ผูเ้ ช่า
บังคับสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไม่ได้ ผูเ้ ช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผูใ้ ห้เช่าจากเหตุดงั กล่าว และ
มีสิทธิในการบังคับจานอง ทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับนีไ้ ด้ทนั ที และ/หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้
ทันที และผูใ้ ห้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่ผใู้ ห้
เช่าได้รบั ไว้ในนามผูเ้ ช่าให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วนของ ระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ
(แล้วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการทีผเู้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ซ่งึ ทรัพย์สินที่
เช่า ได้ตามระยะเวลาการเช่าที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาการ เช่าที่ต่ออายุ ทัง้ นี ้
ไม่ตดั สิทธิของผูเ้ ช่าในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัด
เกิดขึน้ นัน้
1.2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2, 1.3 และข้อ 1.4 ของหัวข้อเหตุผิด นัด และเหตุการณ์
ดังกล่าวมิได้เป็ นผลจากการที่ผเู้ ช่าไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรือปฏิบตั ิ หน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบตั ิบกพร่องต่อ
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หน้าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ ผูเ้ ช่ามีสิทธิเรียก ค่าเสียหายจากผูใ้ ห้เช่าจากเหตุดงั กล่าว และมีสิทธิในการ
บังคับจานองทรัพย์สิน ภายใต้สญ
ั ญาเช่าฉบับนีไ้ ด้ทนั ที และ/หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้ทนั ที และ
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใดที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้
ในนามผูเ้ ช่าให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี)
ที่เหลืออยู่ ตามสูตรคานวณ ดังต่อไปนี ้
ค่ า เ ช่ า ที่
มู ล ค่ า คิ ด ลดกระแสเงิ น ส ด (DCF) ส าหรั บ
ผูใ้ ห้เช่าจะ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลือและ ระยะเวลาการเช่าที่
=
ต่ออายุที่เหลือและ ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุที่ x
คืนผูเ้ ช่า
เหลือ โดยคานวน ณ วันที่เกิดเหตุการณ์*
มูล ค่ า ตลาดของทรัพ ย์สิน ที่ เ ช่า โดยค านวน ณ
วันที่เกิดเหตุการณ์*

ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ
วั น ที่ ผู้เ ช่ า เข้า ลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิ น แ ล ะค่ า เช่ า
สาหรับระยะเวลการเช่า
ที่ต่ออายุ (ในกรณีที่ผเู้ ช่า
ใช้สิ ท ธิ ต่ อ อายุ สิ ท ธิ ใ น
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า)

*วันที่เกิดเหตุการณ์ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ผใู้ ห้เช่าผิดสัญญาอันเป็ นเหตุให้บอกเลิกสัญญา
1.3. ผูใ้ ห้เช่าตกลงชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการที่ผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ซ่ึ งทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
ระยะเวลาการเช่าที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ ซึ่งรวมไปถึง ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิ
ของผูเ้ ช่าในการเรียกร้ องค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ นัน้
1.4. นอกจากนีใ้ นกรณีที่ผเู้ ช่าใช้สิทธิในการบังคับจานองทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาบับนี ้และเอาทรัพย์สิน ซึ่ง
จานองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินจานวนสุทธินอ้ ย กว่าค่าเสียหายจากเหตุดงั กล่าว ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าเสียหายใน จานวนที่ ยังคงขาดอยู่ตามความเสียหายที่ เกิดขึน้ จริงต่อผูเ้ ช่า จน
ครบถ้วน

การสิน้ สุดของ
สัญญา

1.5. ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิของผูเ้ ช่าตามที่ ระบุไว้ในข้อนีผ้ เู้ ช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิฉพาะแปลงทรัพย์สินที่
เช่าที่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุผิดนัดนัน้ หรือไม่
2. สิทธิของผูใ้ ห้เช่าเมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดยผูเ้ ช่า
2.1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเหตุผิดนัด ข้อ 2.1 และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้เป็ นผลจากการที่
ผูใ้ ห้เช่าไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือ ปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
ผูใ้ ห้เช่าจะเรียกค่าเสียหายจากผูเ้ ช่า จากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทาให้สญ
ั ญาฉบับนีส้ นิ ้ สุดลง เว้นแต่
ความเสียหาย ดังกล่าวเกิดจากผูเ้ ช่าจงใจฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนีผ้ ใู้ ห้เช่ามี สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้
ทันที โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ ให้แก่ผเู้ ช่า ทัง้ นี ้ ไม่ตดั สิทธิของผูใ้ ห้เช่าในการเรียกร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ นัน้ นอกจากนีผ้ เู้ ช่ามีหน้าที่
ในการไถ่ถอนจานองทรัพย์สินให้แก่ผใู้ ห้เช่า พร้อมทัง้ ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ ผูใ้ ห้เช่าโดยไม่ชกั ช้า
2.2. ทั้งนี ้ การใช้สิทธิของผูใ้ ห้เช่าตามที่ระบุไว้ในข้อนี ้ ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้ สิทธิเฉพาะแปลง
ทรัพย์สินที่เช่าที่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุผิดนัดนัน้ หรือไม่
1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี)
2. คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
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3.

4.

ผลของการสิน้ สุด
ของสัญญา

1.

เนื่องจากมีการเพิกถอนหรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือคาสั่งของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทั้งนี ้ โดยไม่ใช่
ความผิดของผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่า และทรัสตี
ในกรณีที่เนือ้ ที่ทงั้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญของที่ดินที่เช่าแต่ละแปลงตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตสารวจเพื่อการเวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทาให้ผู้
เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าบางแปลงได้อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้ โดยที่ผเู้ ช่ามีสิทธิพิจารณา
ว่าจะให้สญ
ั ญาฉบับนีส้ นิ ้ สุดลงเฉพาะแปลงทรัพย์สินที่เช่าที่ได้รบั ผลกระทบหรือไม่
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ในข้อ 2.6 ของหัวข้อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกทาลาย ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนีส้ นิ ้ สุดลงเมื่อผูเ้ ช่าได้ชาระเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐาน ที่ได้รบั ให้แก่ผใู้ ห้เช่าครบตามจานวนที่
ระบุไว้ โดยที่ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิท ธิ เรียก ค่ า เสียหาย ค่ า ใช้จ่า ย ค่ า เช่า ทรัพย์สินที่ เช่าหรือเงินหรือ
ประโยชน์ต อบแทนอื่น ใดจาก คู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดยผู้ใ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระคื นค่ าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือให้แก่ ผูเ้ ช่า ทัง้ นี ้ เว้นแต่คูู่สัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น นอกจากนีผ้ เู้ ช่ามีหน้าที่ในการไถ่ถอน
จานองทรัพย์สินให้แก่ผใู้ ห้เช่า พร้อมทัง้ ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่าโดยไม่ชกั ช้า

2.

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ของหัวข้อการสิน้ สุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนีส้ ิน้ สุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรียก ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรือเงิ น
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจาก คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือให้แก่ ผูเ้ ช่า ทัง้ นี ้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น นอกจากนี ้ ผูเ้ ช่ามีหน้าที่ในการไถ่ ถอน
จานองทรัพย์สินให้แก่ผใู้ ห้เช่า พร้อมทัง้ ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่าโดยไม่ชกั ช้า

3.

ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุก ารณ์ต ามที่ ร ะบุไ ว้ใ นข้อ 4 ของหัว ข้อ การสิ น้ สุด ของสัญ ญา ผู้เ ช่ า จะ พิ จ ารณาจาก
ผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามีนยั สาคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีที่ผเู้ ช่าเห็นควรให้สญ
ั ญาฉบับนี ้ สิน้ สุดลง
เฉพาะแปลงทรัพย์สินที่เช่าที่ได้รบั ผลกระทบ คู่สญ
ั ญาต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และ
ผลประโยชน์หรือ ค่าตอบแทนใด ๆ ที่ได้รบั จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเวนคืนดังกล่าว ใน
ส่วนของทรัพย์สินที่เช่าให้ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าตามสัดส่วน โดยคานวณส่ว น ของผูเ้ ช่าตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ที่เหลืออยู่ตามหลักการคานวณดังนี
ค่ า เช่ า ที่ คื น
กองทรัสต์

=

มู ล ค่ า คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (DCF) ที่ ค งเหลื อ ของ
ทรัพย์สินที่เช่าที่ถกู เวนคืน ณ วันที่ถกู เวนคืน

จานวนเงินที่ได้รบั จากการ
เวนคื น ทรัพ ย์สิ น ที่ เ ช่ า ที่
x ถูกเวนคืน

มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ ถูก
เวนคืน

นอกจากนี ้ ผูเ้ ช่ามีหน้าที่ ในการไถ่ถอนจานองทรัพย์สินให้แก่ผูใ้ ห้เช่า พร้อมทั้ งส่งมอบ โฉนดที่ ดินคืน
ให้แก่ผใู้ ห้เช่าโดยไม่ชกั ช้า

ผลภายหลังจาก
สัญญาเช่าสิน้ สุด

4.

ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิของคู่สญ
ั ญาตามที่ระบุไว้ในข้อนี ้ คู่สญ
ั ญามีสิทธิพิจารณาว่าจะใช้สิทธิเฉพาะแปลงทรัพย์สิน
ที่เช่าที่ได้รบั ผลกระทบนัน้ หรือไม

1.

เมื่อสัญ ญาเช่า ฉบับ นี ้สิ น้ สุด ลงไม่ว่ า ด้ว ยเหตุใ ด ๆ ตามที่ ได้กาหนดไว้ใ นสัญ ญาฉบับ นี ผู้เช่า จะส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่มีการใช้ประโยชน์ตามปกติของทรัพย์สิน ที่เช่าซึ่งเป็ นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับ
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ส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่า (เว้นแต่สงั หาริมทรัพย์ตามที่ได้ระบุใน
วรรคถัดไป) ซึ่งผูเ้ ช่าได้ใช้ ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวดุจวิญ ญููชนรักษาทรัพย์ข อง
ตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา กับทรัพย์สิน
ที่เช่าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือการเสื่ อมสภาพของทรัพย์สินนัน้ ๆ เนื่ องจากการใช้งานตามปกติหรืออายุ
การใช้งานของทรัพย์สินนัน้ นอกจากนีผ้ เู้ ช่าจะ ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้รบั ไว้แทนผูใ้ ห้เช่า (ถ้า
มี) ให้แก่ผูใ้ ห้เช่า รวมถึง การคืนเงินประกันการเช่าที่ ผูเ้ ช่าได้รบั จากผูเ้ ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่ เช่าให้แก่ผเู้ ช่า
พืน้ ที่ (หากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดงั กล่าวกับผูใ้ ห้เช่าอีกต่อไป) หรือผูใ้ ห้เช่า (ภายใต้ความยินยอม
ของผูเ้ ช่าพืน้ ที่นนั้ ๆ) แล้วแต่กรณี
ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิในการขอซื ้อและรับโอนสังหาริมทรัพย์ที่ ผเู้ ช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์จากผูเ้ ช่า เว้นแต่กรณีที่
สัญญาเช่าฉบับนีส้ ิน้ สุดลงโดยเป็ นผลจากการที่ผใู้ ห้เช่าเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ผูใ้ ห้เช่าจะต้องดาเนินการซือ้ และ
รับโอนสังหาริมทรัพย์ที่ ผูเ้ ช่าเป็ น เจ้าของ กรรมสิทธิ์จากผูเ้ ช่า ทั้ งนี ้ ในกรณีที่ ผูใ้ ห้เช่าใช้สิทธิหรือมีห น้า ที่
ดังกล่าว ผูเ้ ช่าจะส่งมอบ สังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผูใ้ ห้เช่าตามสภาพที่ เป็ นอยู่ ณ วันที่ สัญญาฉบับนี ้
สิน้ สุดลง โดยให้ราคาค่าตอบแทนสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวจะเป็ นไปตามมูลค่าตลาด หากสังหาริมทรัพย์ใดไม่
มีมลู ค่าตลาด ให้ใช้มลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ส่งมอบ
2.

ในกรณี ที่ ผู้เช่าได้ใ ช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามที่ ระบุไว้ในข้อ 1.1, ข้อ 1.2และ ข้อ 1.3 ของหัว ข้อสิท ธิของ
คู่สญ
ั ญาเมื่อเกิดเหตุผิดนัดแล้ว ผูเ้ ช่าสงวนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าผูเ้ ช่าจะได้รบั ชาระ
ค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากผูใ้ ห้เช่าแล้วเสร็จ โดย
ผูเ้ ช่าไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผูใ้ ห้
เช่าสาหรับระหว่างระยะเวลานี ้ เว้นแต่ผเู้ ช่าจะพิสจู น์ได้ว่าผูเ้ ช่าได้รบั ความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่า
ผลประโยชน์ที่ผเู้ ช่าได้รบั สาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.

ในระหว่างเวลา 6 (หก) เดือนหลังจากสัญญาเช่าฉบับนีส้ ิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าจะให้ความ
ช่วยเหลือตามคาร้องขอที่สมเหตุสมผลจากผูใ้ ห้เช่าในการดาเนินการ ให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่าเข้าทา
สัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูใ้ ห้เช่าใหม่

4.

ในวันถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) คู่สญ
ั ญาตกลงกัน
ดังนี ้
4.1. ในกรณีที่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายใดได้เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูใ้ ห้เช่า และในกรณีที่ ผเู้ ช่าพืน้ ที่
รายนัน้ นัน้ ให้ความยินยอม ผูเ้ ช่าตกลงดาเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าตามสัดส่วนที่
ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิได้รบั เงินประกันการเช่า และเงินอื่ นใดซึ่งเป็ นผลประโยชน์ที่ผูใ้ ห้เช่าควรจะได้รบั ตาม
จานวนที่ ผูเ้ ช่าได้รบั ตามสัญ ญาเช่าและสัญญาบริการให้แ ก่ผูใ้ ห้เช่าภายหลังการหักหนี ้ คา้ งชาระ
(ถ้ามี) ที่เกิดขึน้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการซึ่งผูเ้ ช่าพืน้ ที่มีต่อผูเ้ ช่า
4.2. หากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใดไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดังกล่าวกับผูใ้ ห้เช่าอีกต่อไป ผูเ้ ช่าจะดาเนินการคืน เงิน
ประกันการเช่าให้แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ต่อไปตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ผเู้ ช่าได้ทากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่
รายนัน้

5. นอกจากนี ้ ผูเ้ ช่าจะทยอยนาส่งเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้รบั ล่วงหน้าจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
หลังจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผใู้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าจะ
ด าเนิ น การทยอยส่งมอบเงิน ดังกล่า วตั้ งแต่ วัน สิน้ สุด ระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาการเช่า ที่ ต่ ออายุ
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(แล้วแต่กรณี) และจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
เช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี)
6. ในกรณีที่ผูเ้ ช่าได้รบั ค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอื่ นใดจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ตาม สัญญาเช่าและสัญญา
บริการภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนีส้ ิน้ สุดลง ผูเ้ ช่าจะดาเนินการทยอยส่งมอบให้แก่ผใู้ ห้เช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผเู้ ช่าได้รบั มาจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ ทัง้ นีค้ ่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดาเนินการดังกล่าว ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าจะร่วมกันรับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีที่ สญ
ั ญาเช่าฉบับนีส้ ิน้ สุดลงโดยเป็ น
ผลจากการที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นฝ่ ายผิดคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ จะเป็ น ผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว)
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด (“บริษทั WHAESIE ”)
ผูข้ าย
ราคาซือ้ ขาย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE ”)
คู่สญ
ั ญาตกลงกันซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ในราคาสุทธิรวมประมาณ [•] บาท ([•]) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยผูซ้ ือ้ จะชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวทัง้ สิน้ ภายในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ การชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าว อาจ
ชาระในรูปของเช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ าย ทัง้ นี ้ ตามที่ผขู้ ายจะ
ได้แจ้งให้แก่ผซู้ ือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ หรือจะชาระด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
จะได้ตกลงร่วมกัน และผูข้ ายจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผซู้ อื ้ เป็ นหลักฐาน
การชาระราคาซือ้ ขายและเงินใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด นอกเหนือจากเช็ค เงิน สด
(cashier’s cheque) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูข้ ายได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้ว
เท่านัน้
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้
จากัด (“บริษทั WHAIB”)
ผูข้ าย

ราคาซือ้ ขาย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”)
คู่สญ
ั ญาตกลงกันซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ในราคาสุทธิรวมประมาณ [•] บาท ([•]) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยผูซ้ ือ้ จะชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวทัง้ สิน้ ภายในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ การชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าว อาจ
ชาระในรูปของเช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ าย ทัง้ นี ้ ตามที่ผขู้ าย
จะได้แจ้งให้แก่ผซู้ ือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ หรือจะชาระด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สอง
ฝ่ ายจะได้ตกลงร่วมกัน และผูข้ ายจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผซู้ อื ้ เป็ นหลักฐาน
การชาระราคาซือ้ ขายและเงินใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด นอกเหนือจากเช็คเงินสด
(cashier’s cheque) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูข้ ายได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้ว
เท่านัน้
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กับ บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”)
ผูข้ าย
ราคาซือ้ ขาย

บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”)
คู่สญ
ั ญาตกลงกันซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ในราคาสุทธิรวมประมาณ [•] บาท ([•]) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยผูซ้ ือ้ จะชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวทัง้ สิน้ ภายในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ การชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าว อาจ
ชาระในรูปของเช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ าย ทัง้ นี ้ ตามที่ผขู้ ายจะ
ได้แจ้งให้แก่ผซู้ ือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ หรือจะชาระด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
จะได้ตกลงร่วมกัน และผูข้ ายจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผซู้ อื ้ เป็ นหลักฐาน
การชาระราคาซือ้ ขายและเงินใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีด้ ว้ ยเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินอื่นใด นอกเหนือจากเช็ค เงิน สด
(cashier’s cheque) จะถือว่าเป็ นการชาระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผูข้ ายได้รบั ชาระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตั๋วเงินนัน้ แล้ว
เท่านัน้
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สรุ ปเงือ่ นไขเพิ่มเติมของร่างสัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กบั บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ทัง้ 3 ราย
ผูซ้ อื ้
การซือ้ ขาย
สังหาริมทรัพย์

การโอนกรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมและภาษี
อากร
คารับรองเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์
เหตุผิดนัดสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช (“ผูซ้ อื ้ ”)
ผูซ้ ือ้ ตกลงจะซือ้ สังหาริมทรัพย์ (“สังหาริมทรัพย์”) จากผูข้ ายและผูข้ ายตกลงจะขายสังหาริมทรัพย์ให้ผูซ้ ือ้ ในราคาและตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
ทั้งนี ้ การซือ้ ขายตามที่กาหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับระหว่างคู่สัญญาในวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่าตามที่
กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สิน (“วันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ”)
คู่สญ
ั ญาตกลงให้การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนีม้ ีผลสมบูรณ์ในวันที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ และได้มี
การชาระราคาซือ้ ขายให้กับผูข้ ายครบถ้วนตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีแ้ ล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) โดยให้ถือว่าผูข้ ายได้ส่ง
มอบการครอบครองในสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผซู้ อื ้ ณ สถานที่อนั เป็ นที่ตงั้ ของสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ
นอกจากนี ้ ผูข้ ายตกลงรับผิดชอบในภาระหนีส้ นิ ค่าใช้จ่าย ค่าบารุงรักษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
บารุงรักษาสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็ นผูข้ ายที่เกิดขึน้ และยังคงค้างชาระอยู่ก่อนวัน โอนกรรมสิทธิ์ และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้รบั
เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ตนไม่พึงได้รบั คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนาส่งเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ผูซ้ อื ้ ตกลงจะรับผิดชอบสาหรับบรรดาค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดมีขนึ ้ เนื่องจากการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และผูซ้ อื ้ ตกลงรับผิดชอบค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ ผูข้ ายรับรองว่าสังหาริมทรัพย์ปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
อยู่เพียงการจานา หรือให้เช่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ หรือนาสังหาริมทรัพย์ไปเป็ นหลักประกันโดยประการอื่นใดแก่บคุ คลใด ๆ รวมถึง
การก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ หรือทาให้สิทธิในการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผูซ้ ือ้ ด้อย
ลงหรือด้อยกว่าบุคคลอื่น
คู่สญ
ั ญาตกลงให้เหตุการณ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุดงั ต่อไปนี ้ เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาซึ่ง ให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งเรียกค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ ภายใน ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
1. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูข้ าย
ในกรณีที่ผขู้ ายฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี ้ หรือ ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี ้
และผูข้ ายไม่สามารถดาเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง ตามสัญญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ ือ้ ถึง เหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ ค่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน ทัง้ นีเ้ ว้นแต่
การผิดสัญญาดังกล่าวเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
2. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผูซ้ อื ้
3. ในกรณีที่ผซู้ ือ้ ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ เป็ นสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี ้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี ้
และผูซ้ ือ้ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ผซู้ ือ้ ได้รบั แจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูข้ าย ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน ทัง้ นีเ้ ว้น
แต่การผิดสัญญาดังกล่าวเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สิน
สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สินกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (“บริษทั WHAESIE ”)
ผูจ้ านอง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (“บริษัท WHAESIE ”)
1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้า งในนิค มอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ตาบลตาสิทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับที่
1)

ทรัพย์สินที่จานอง

โฉนดที่ดินเลขที่
29737

อาคาร
อาคารโรงงาน
จานวน 1 หลัง

ประเภทของอาคาร
Detached Building
จานวน 1 ยูนิต

2. ที่ ดิ น พร้อ มสิ่ ง ปลู ก สร้า งในโครงการดับ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์พ าร์ค 2 (WHA LP 2) ต าบลเขาคัน ทรง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่
1)

โฉนดที่ดินเลขที่
229436

(“ทรัพย์สินที่จานอง”)
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อาคาร
อาคารคลังสินค้า
จานวน 3 หลัง

ประเภทของอาคาร
Warehouse Building
จานวน 3 ยูนิต
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สินกับ บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”)
ผูจ้ านอง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (“บริษัท WHAIB”)
1. ที่ ดิ น พร้อมสิ่งปลูกสร้า งในนิ ค มอุต สาหกรรมดับ บลิว เอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ซึ่งตั้งอยู่บ นโฉนดที่ ดิ น
เลขที่ 90909 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่
อาคาร
ประเภทของอาคาร
อาคารโรงงาน
Attached Building
1)
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 ยูนิต
2.

ที่ ดิ น พร้อมสิ่งปลูกสร้า งในโครงการดับ บลิว เอชเอ โลจิส ติ กส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ซึ่งตั้งอยู่บ นโฉนดที่ ดิ น
เลขที่ 211634 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี ้
ลาดับที่
อาคาร
ประเภทของอาคาร
อาคารคลังสินค้า
Warehouse Building
1)
จานวน 2 หลัง
จานวน 2 ยูนิต

3.

ที่ ดิ น พร้อ มสิ่ ง ปลู ก สร้า งในโครงการดั บ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์พ าร์ค 4 (WHA LP 4) ต าบลปลวกแดง
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับที่
1)
2)

ทรัพย์สินที่จานอง

โฉนดที่ดินเลขที่
473
9199

อาคาร
อาคารคลังสินค้า
จานวน 2 หลัง

ประเภทของอาคาร
Warehouse Building
จานวน 2 ยูนิต

4.

สิ่งปลูกสร้า งในนิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค กบิน ทร์ (KABIN) ซึ่งตั้งอยู่บ นโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 85482 ต าบลลาด
ตะเคียน อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี ้
ลาดับที่
อาคาร
ประเภทของอาคาร
อาคารโรงงาน
Attached Building
1)
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 ยูนิต

5.

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ดังนี ้
ลาดับที่
โฉนดที่ดินเลขที่
อาคาร
ประเภทของอาคาร
อาคารโรงงาน
Detached Building
1)
10734
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 ยูนิต

(“ทรัพย์สินที่จานอง”)
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สินกับ บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) (“บริษัท ESIE”)
ผูจ้ านอง

ทรัพย์สินที่จานอง

บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (“บริษัท ESIE”)
1. สิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ซึ่งตัง้ อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 26731 ตาบลปลวก
แดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับที่
อาคาร
ประเภทของอาคาร
1)
อาคารโรงงาน
Detached Building
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 ยูนิต
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ดังนี ้
ลาดับที่ โฉนดที่ดินเลขที่
อาคาร
ประเภทของอาคารโรงงาน
1)
30376
อาคารโรงงาน
Detached Building
จานวน 3 หลัง
จานวน 1 ยูนิต
(“ทรัพย์สินที่จานอง”)
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สรุ ปเงือ่ นไขเพิ่มเติมของร่างสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจานองทรัพย์สนิ กับบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ
ทัง้ 3 ราย
ผูร้ บั จานอง

หนีท้ ี่จานองเป็ นประกัน

การบังคับจานอง

การไถ่ถอนจานอง

บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จั ด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะทรัส ตี ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“ผู้รับจานอง” หรือ “กองทรัสต์ HREIT”)
หนีด้ งั ต่อไปนีท้ ี่เกิดขึน้ แล้วหรือที่จะเกิดขึน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าขาดประโยชน์ใน
การใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน เงินจานวนใด ๆ ที่ตอ้ งคืนตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิ ดมีขึน้ อันเนื่องมาจากการเรียกร้องให้ผจู้ านองปฏิบตั ิตามข้อตกลงของผูจ้ านองใน
ฐานะผูใ้ ห้เช่าในเรื่องสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินของผูร้ บั จานองในฐานะผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
และการที่ผรู้ บั จานองในฐานะผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน ของผูร้ บั จานองได้เนื่องจากเหตุผิด
นัดของผูจ้ านองตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ผูร้ บั จานองจะใช้สิทธิบงั คับจานองได้ต่อเมื่อผูจ้ านองผิดคามั่นในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินที่ตนให้ไว้กับผูร้ บั
จานองภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินหรือตกเป็ นผูผ้ ิดนัดสัญญาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน อันเป็ นเหตุให้ผรู้ บั จานองไม่
อาจใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินได้
เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินโดยผูจ้ านองได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว หรือเมื่อสัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้ สุดลงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
โดยเหตุอื่นอันมิใช่เป็ นกรณีที่ผจู้ านองไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น ให้ถือว่าภาระผูกพันของผูจ้ านองภายใต้
สัญญานีส้ นิ ้ สุดลงในวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือใน
วันที่สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้ สุดลงดังกล่าว และผูร้ บั จานองตกลงดาเนินการไถ่ถอนจานองทรัพย์สินที่จานอง
ให้แก่ผจู้ านองในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน หรือในวันที่
สัญญาเช่าทรัพย์สินระงับหรือสิน้ สุดลงดังกล่าว
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“WHAID”)
คู่สญ
ั ญา

การดารงสัดส่วนการ
ถือครองหน่วยทรัสต์

ข้อตกลงในการ
จัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) และ
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะทรัส ตี ข องทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)
1.
ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับ แต่ วัน เริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ทรัพย์สิน ของกองทรัส ต์ภายใต้สัญญาเช่า
ทรัพย์สิน ("ระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์") WHAID ตกลงว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ข อง
WHAID และ/หรือ กลุ่มบุค คลเดี ยวกัน รวมกัน ทั้งหมดจะต้องไม่น ้อยกว่ า ร้อยละ 15 (สิบ ห้า ) ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
เท่านัน้
ทั้งนี ้ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน ” ให้หมายความถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย
ลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิ ติ บุค คลและผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็ น หุ้น ส่ว นของนิ ติ บุค คลนั้น ซึ่งถือหุ้น หรือ เป็ น หุ้น ส่ว นในนิ ติ บุค คล
ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
หรือความเป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทงั้ นี ้ มิให้รวมถึงกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น WHAID ตกลงว่า WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ WHAID จะไม่จาหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว หรือนาหน่วยทรัสต์ไปจานาหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ อันจะ
ทาให้ WHAID และ/หรือกลุ่มบุค คลเดี ยวกัน ของ WHAID ถือครองหน่ ว ยทรัส ต์รวมกัน มีจานวนน้อยกว่า สัดส่วนที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น เว้นแต่ ในกรณีจานาหรือก่อภาระผูก พันใด ๆ ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งได้รบั ความ
ยินยอมจากทรัสตีล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตลอดระยะเวลาที่ WHAID ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAID ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุก
ครั้งที่ มีผู้ส นใจเช่า อาคารโรงงาน และ/หรือคลังสิน ค้า WHAID จะเสนอทรัพย์สิน ทั้งหมดให้ลูกค้า เป็ น ผู้พิจารณา
ตัด สิน ใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่ า จะเป็ น ทรัพย์สิน ของฝ่ ายใด รวมถึงการกาหนดค่ า เช่า ส าหรับ อาคารที่ ส ามารถ
เทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้
ข้อมูลที่เพียงพอแก่ลกู ค้าในการตัดสินใจ
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาการของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินทัง้ 3 ราย

คู่สญ
ั ญา

หน้าที่เกี่ยวกับการ
รับชดเชยรายได้ค่า
เช่าของเจ้าของ
ทรัพย์สิน

บริษัท อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด
(“เจ้าของทรัพย์สิน”) และ
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะทรัส ตี ข องทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”)
1.
เจ้าของทรัพย์สินจะรับชดเชยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (รวมเรียกเป็ น “ค่าเช่า”) ให้แก่กองทรัสต์จากทรัพย์สิน
ที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน (“ระยะเวลา
ชดเชยรายได้”) โดยกาหนดอัตราค่าเช่า ดังนี ้
อัตราค่าเช่าขัน้ ตา่ ที่รบั ชดเชย
ประเภททรัพย์สินที่เช่า
ที่ตงั้ ทรัพย์สินที่เช่า
รายได้ (บาท/ตารางเมตร)
โรงงานแบบ Attached Building โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์
168
ซีบอร์ด (ระยอง)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กบินทร์
โรงงานแบบ Detached
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์
185
Building
ซีบอร์ด (ระยอง) และ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
คลังสินค้า
โครงการดับบลิวเอชเอ
169
โลจิสติกส์พาร์ค 1
โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 และ
โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4

2.

3.

ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้เจ้าของทรัพย์สินชาระจานวนเงินชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์เป็ นรายไตรมาส
โดยมีเงื่อนไข ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ถึง ข้อ 5
สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า (ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินที่เช่าซึ่ง ไม่มีผเู้ ช่าตลอดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือ
เป็ นทรัพย์สินที่เช่าที่มีผเู้ ช่าแต่ต่อมาไม่มีผเู้ ช่าก็ตาม) (“ทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า”) เจ้าของทรัพย์สินจะรับชาระ
การชดเชยรายได้ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1 สาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้
เช่าตลอดระยะเวลาชดเชยรายได้
ภายใต้ขอ้ กาหนดข้อ 6 หากมีผูเ้ ช่าพืน้ ที่มาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผูเ้ ช่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได้
เจ้าของทรัพย์สินจะพ้นจากหน้าที่ในการรับชาระรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์นบั ตัง้ แต่วนั เริ่มต้นระยะเวลาการ
เช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่านัน้
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4.

5.

ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ดงั กล่าว ในกรณีที่มีสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า
และสัญญาบริการ”) ของผูเ้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดครบกาหนดอายุการเช่าภายใต้สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการและไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ เจ้าของทรัพย์สินจะรับชาระรายได้ค่าเช่าตาม
อัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1 ตัง้ แต่วนั ครบกาหนดอายุการเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ จนถึงวันที่ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือวันที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่รายอื่น
มาเช่าทรัพย์สินที่เช่าที่มีผเู้ ช่าที่ว่างลงนัน้ (แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน) ซึ่งจะไม่คานึงถึงอัตราค่าเช่าที่กองทรัสต์จะ
ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ว่าจะมีมูลค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้ที่ระบุในตาราง
ในข้อ 1
หากเกิดกรณีผเู้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดผิดนัดหรือไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสั ญญาเช่าและสัญญา
บริการได้ เจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งรับชาระค่าเช่าแทนผูเ้ ช่าพืน้ ที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี หากมีการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใดก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า
ของผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ เนื่องจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ผิดสัญญา (ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม) เจ้าของทรัพย์สินจะชดเชย
รายได้ค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1 ตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่า
จากทรัพย์สินที่เช่าจนถึงวันที่ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ หรือวันที่มีผเู้ ช่าพืน้ ที่รายอื่นมาเช่าทรัพย์สินที่
เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่านัน้ (แล้วแต่วนั ใดจะเกิดก่ อน) ซึ่งจะไม่คานึงถึงอัตราค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่
รายนัน้ ๆ ว่าจะมีมลู ค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราค่าเช่าที่รบั ชดเชยรายได้ที่ระบุในตารางในข้อ 1
ทัง้ นี ้ วิธีการคานวณมูลค่าที่“กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า” ให้พิจารณาดังนี ้
5.1. นอกเหนือจากเงินประกันการเช่าที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการนั้น (“เงิน
ประกันการเช่า”) กองทรัสต์จะพิจารณาดาเนินการเรียกเงินค่า ชดเชยความเสียหายตามที่กองทรัสต์มี
สิทธิจะได้รบั ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ต่อไป (“เงินค่าชดเชยความเสียหาย”)
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น และ
5.2. กองทรัสต์จะนาเงินประกันการเช่า และ/หรือเงินค่าชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี) ที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ไปใช้ในการซ่อมบารุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่สามารถปล่อยเช่าต่อไปได้ (ถ้ามี) และ
5.3. กองทรัสต์จะพิจารณานาเงินประกันการเช่า และ/หรือเงินค่าชดเชยความเสียหายที่คงเหลือจากการหัก
ค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง ทรัพ ย์สิน ที่ เ ช่า ตามข้อ 5.2 (ถ้า มี ) มาใช้เ ป็ น ค่ า ชดเชยรายได้ข องกองทรัส ต์ส าหรับ
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์เลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ เป็ นต้นไป และ
5.4. หากกองทรัสต์ได้ใช้เงินประกันการเช่า และ/หรือเงินค่าชดเชยความเสียหายครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 และ 5.3 แล้ว จะถือว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน หากวันที่ กองทรัสต์ขาดรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่เช่า เกิดขึน้ ภายหลัง
จากที่ครบกาหนดระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้าของทรัพย์สินไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์แต่
อย่างใด
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นสมควรให้มีการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องผูเ้ ช่าพืน้ ที่เพื่อเรียกร้อง
เงินค่าชดเชยความเสียหาย คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ระหว่างการดาเนินการตามกฎหมายกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว ให้ถือ
เสมือนว่ า กองทรัส ต์ยังไม่ได้รับ เงิน ค่ าชดเชยความเสียหายจากผูเ้ ช่า พืน้ ที่ รายนั้น มา เพื่อพิจารณาวิธีการ
ค านวณมูล ค่ า ที่ ก องทรัส ต์ข าดรายได้ค่ า เช่ า จากทรัพ ย์สิน ที่ เ ช่ า ตามที่ ร ะบุไ ว้ใ นข้อ 5.1 ถึ ง 5.4 ในการนี ้
กองทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ได้รบั เงินค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ และ
ตกลงจะนาส่งจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายนัน้ ๆ ในจานวนที่เจ้าของทรัพย์สิน
ได้ชาระให้แก่กองทรัสต์มาก่อน คืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินโดยไม่ชกั ช้า
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6.

หน้าที่ในการชาระ
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/เปลี่ยน
ทรัพย์สิน

เจ้าของทรัพย์สินตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได้ หากอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินที่เช่าที่มีผเู้ ช่าตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ ต่ากว่าอัตราค่าเช่าขั้นต่า (“อัตราค่าเช่าขั้นต่า”) ดังต่อไปนี ้ เจ้าของทรัพย์สิน
ตกลงจะชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (“ส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า”) ให้แก่กองทรัสต์
อัตราค่าเช่าขั้นต่าทีร่ ับ
ประเภททรัพย์สินทีเ่ ช่า
ทีต่ ั้งทรัพย์สินทีเ่ ช่า
ชดเชยรายได้ (บาท/ตาราง
เมตร)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานแบบ Attached Building
168
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กบินทร์
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานแบบ Detached
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) และ
185
Building
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 1
โครงการดับบลิวเอชเอ
คลังสินค้า
169
โลจิสติกส์พาร์ค 2 และ
โครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 4

การชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าจะรวมถึงกรณีผเู้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่าได้รบั ยกเว้นค่าเช่าค่าบริการ
ในช่วงเวลาใด ๆ ในระหว่างระยะชดเชยรายได้ที่มิได้เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีเช่นว่านี ้ เจ้าของทรัพย์สิน
จะต้องชาระค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเต็มจานวน
หากเกิดกรณีผเู้ ช่าพืน้ ที่บนทรัพย์สินที่เช่ารายใดผิดนัดหรือไม่สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการได้ในช่วงระยะเวลาชดเชยรายได้ เจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าแทนผูเ้ ช่าพืน้ ที่ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
และสัญญาบริการแต่อย่างใด แต่เจ้าของทรัพย์สินยังคงต้องชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า
ข้อ 6 นี ้ จะไม่ใช้บังคับกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทาขึน้ หรือต่ออายุก่อนหรือในวันที่สญ
ั ญานีม้ ีผลใช้
/1
บังคับ
ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นบั จากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า เจ้าของทรัพย์สินจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จา่ ย
ในการปรับ ปรุ ง ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ลงทุน ในส่วนที่ เป็ น สาระส าคัญ อ าทิ เช่น หลังคา
เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การทาสีอาคารที่เช่า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) รัว้ และประตูรอบแปลง
ทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ามี) ระบบสาธารณูปโภคที่ เชื่อมต่ อจากผูใ้ ห้บริการในการบริห ารและบารุ งรักษาสาธารณูป โภค
ส่วนกลาง โครงสร้างอาคาร การซ่อมแซมอาคารหรือพืน้ ดินบริเวณทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนจากพืน้ ทรุดตัว (ถ้ามี)
รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องที่เสียหายจากการนี ้
ทัง้ นี ้ เจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในกรณีที่
การปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากความผิดของผูเ้ ช่าพืน้ ที่
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สรุ ปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ทุกโครงการ)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ทรัสตี
วันที่สญ
ั ญามีผลใช้
บังคับและการ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ระยะเวลาการจ้าง
บริหาร

หน้าที่ของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์”)
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะทรัส ตี ข องทรัส ต์เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”)
ผู้จัด การกองทรัส ต์ต กลงแต่ งตั้งและผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ต กลงรับ การแต่ งตั้งให้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน เพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใ นสัญญานี ้ โดยให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เริ่มปฏิบตั ิหน้าที่นับ
แต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ
คู่สัญญาตกลงให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นระยะเวลา 10
(สิบ) ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ (“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”)
เมื่อครบระยะเวลาการจ้างบริห ารช่วงแรกหรือระยะเวลาการจ้างบริห ารช่วงต่อ ๆ ไป (แล้ว แต่กรณี ) โดยในช่วง
ระยะเวลาการจ้าง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีมิได้แจ้งเหตุผิดสัญญาต่อผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ คู่สญ
ั ญาตกลงให้
ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนีอ้ อกไปอีกคราวละ 10 (สิบ) ปี โดยอัตโนมัติ โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญาที่ต่อออกไป
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ เว้นแต่อัตราค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็ นร้อยละ 5
(ห้า) ของรายได้จากการดาเนินงาน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการจ้างบริหารจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) ภายใต้สญ
ั ญาการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์
1.
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตั ิหน้าที่ท่วั ไปในการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุ น
หรือหน้าที่ใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการดาเนินงานประจาปี สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูล และกฎหมาย
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนั ง สื อ ชี ้ช วน กองทรัส ต์จ ะต้อ งส่ ง ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ แบบแสดงรายการข้อ มู ล และหนั ง สื อ
ชีช้ วนให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบ โดยที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ตอ้ งผูกพันตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลหรือหนังสือชีช้ วน หากแบบแสดงรายการข้อมูลหรือหนังสือชีช้ วนไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญานี ้ หรือกาหนดหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้
ในสัญญานี ้ เว้นแต่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็ นอย่างอื่น
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2.

3.

4.

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการใด ๆ ตามที่ผจู้ ัดการกองทรัสต์จะได้มอบหมายเพิ่มเติม
ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์โดยผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์มีสิท ธิ ที่ จะได้รับ ค่ า ตอบแทนส าหรับ การปฏิบัติ ห น้า ที่ เ พิ่ ม เติ ม
ดังกล่าวตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี หากหน้าที่นั้นมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่า งมีนัยส าคัญ หรืออาจก่อให้เกิด ความเสีย หายแก่ผู้บ ริห ารอสั งหาริ มทรัพ ย์อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายเพิ่มเติมจาก
กองทรัสต์ดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว ทรัสตีมีสิทธิที่จะมอบหมายหน้าที่นั้นให้บุคคลอื่นปฏิบัติแทนได้ ด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ การปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานีเ้ กินสมควร
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที่จะจัดให้มีบคุ ลากรเพื่อปฏิบตั ิงานประจาที่อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
และดูแลจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ กองทรัสต์ลงทุนในเวลาและจานวนที่เหมาะสม บุคลากรที่จัดให้มี
ดังกล่าวต้องเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และมีคุณสมบัติในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่ง
โครงสร้างทีมจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์พิจารณา และในกรณี
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหารฯ ดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะส่ง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผจู้ ัดการกองทรัสต์เพื่อพิจารณาล่ วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมจัดการบริหารฯ ในแต่ละคราว
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์
ลงทุน และจะเสนอแผนการดาเนินงานประจาปี ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนดั งกล่าวต่อผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์เพื่อขออนุมัติเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีแต่ละปี และ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะเสนอให้ทรัสตีเพื่อขออนุมตั ิเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิน้ สุด
รอบปี บัญชีแต่ละปี โดยส่งพร้อมกับแผนการดาเนิ นงานประจาปี ล่วงหน้า 5 (ห้า) ปี เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ (Major Renovation) ยกเว้นแผนการ
ดาเนินงานประจาปี 2566 ผูบ้ ริหาร อสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และทรัสตีจะพิจารณาและตกลง
ร่วมกันจัดทา แผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการนับแต่วนั ที่สญ
ั ญามี ผลใช้
บังคับและคู่สญ
ั ญาตกลงให้ใช้แผนการดาเนินงานประจาปี ที่เสนอสาหรับการ ดาเนินงานในรอบปี 2566
ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาอาจพิจารณาแก้ไขแผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ
1) การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของประเทศไทย ที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
2) เหตุสดุ วิสยั ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
3) เหตุการณ์อื่น ใดที่ อาจมีผ ลกระทบอย่า งมีนัยส าคัญ ต่อการด าเนิ น งาน หรือการประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที่จะจัดให้มีการ ประชุมเพื่ อพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตาม แผนการดาเนินงานประจาปี ในทุก ๆ ไตรมาส ในวันและ
เวลาตามที่จะได้ตกลงกัน
1) ในกรณีที่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้ ในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี คู่สญ
ั ญา
ตกลงให้ใช้แผนการดาเนินงานประจาปี ของปี ที่ผ่านมาเป็ นแนวปฏิบตั ิต่อไปก่อนจนกว่าจะสามารถตก
ลงกันได้ โดยเมื่อปรับเพิ่มขึน้ แล้วประมาณการค่าใช้จ่ายรวมจะเพิ่มขึน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ ดีค่สู ญ
ั ญา
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5.

ต้องร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว แต่ทงั้ นี ้ ต้องจัดทาแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วันก่อนวันเริ่มรอบปี บญ
ั ชีนนั้ ๆ หรือภายในระเวลา
อื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นว่าเหมาะสม
2) หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันในหลักการของแผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าวได้ ทรัสตีสงวน
สิทธิที่จะตัดสินใจในแผนการดาเนินงานประจาปี ดงั กล่าว ซึ่งการตัดสินใจของทรัสตีให้เป็ นที่ยตุ ิ ในการ
พิจารณาตัดสินใจดังกล่าว ทรัสตี จะต้องพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่ อ ตั้ง ทรัส ต์ แบบแสดงรายการข้อ มูล หนัง สื อ ชี ้ช วน และสัญ ญาการเข้า ลงทุน ในทรัพ ย์สิ น ของ
กองทรัสต์ ประกอบกับกฎหมาย และ/หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางใน การดาเนินธุรกิจที่
เหมาะสมและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้
อย่า งไรก็ดี ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์อาจปรับ เปลี่ ยนแผนการด าเนิ น งานประจาปี ดังกล่า วได้ต ามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของอสังหาริมทรัพย์ที่ กองทรัสต์ลงทุนประกอบกับสภาวะธุ รกิจ
การตลาดและอุตสาหกรรม ในกรณีที่ ผูบ้ ริหาร อสังหาริมทรัพย์ประสงค์จะปรับเปลี่ ยนแผนการดาเนินงาน
ประจ าปี ผู้บ ริ ห าร อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์จ ะด าเนิ น การตามแผนการที่ ปรับ เปลี่ ย นได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผจู้ ัดการกองทรัสต์พิจารณาถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ ยน แผนการดาเนินงาน
ประจาปี เป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานประจาปี นัน้ เป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร และแจ้งให้ทรัสตีทราบถึงรายละเอียดการ
ปรับ เปลี่ยนแผนการดาเนิน งาน ประจาปี เป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิบ ห้า) วัน และ
กองทรัสต์มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการดาเนินงานตามที่ มีการปรับเปลี่ยนนัน รวมถึงการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์มีงบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์เสนอให้ปรับเปลี่ ยนในวรรคก่อน ผู้บ ริห าร อสังหาริมทรัพย์จะดาเนิ นการตามแผนการที่
ปรับเปลี่ยนได้ ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผจู้ ัดการกองทรัสต์พิจารณาถึ งรายละเอียดการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อักษรล่ว งหน้าไม่น ้อยกว่า 45 (สี่สิบห้า) วัน เมื่ อ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้อนุมตั ิการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานประจาปี นั้นแล้ว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตอ้ งเสนอ
ให้ทรัสตีพิจารณาถึงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสาเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามความจาเป็ นและสมควร ซึ่งรวมถึงชุดสาเนาเอกสารประกอบยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ไฟล์สแกนสาเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นผูด้ าเนินการหรือติดต่ อ
ประสานงาน เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี ยอ้ นหลังในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน และพร้อมให้ผจู้ ัดการ
กองทรัสต์ ทรัสตี และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และจะส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าวคื นแก่กองทรัส ต์เ มื่ อ
สัญญาฉบับนีส้ นิ ้ สุด
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ค่าตอบแทน

กองทรัส ต์ต กลงชาระค่ า ตอบแทนในการจัด การและบริห ารอสังหาริมทรัพย์ใ ห้แ ก่ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ต าม
รายละเอียดดังนี ้
1.
ค่าจ้างบริหาร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ระยะเวลา
ค่าจ้างบริหาร
ปี ที่ 1 - 5
ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการดาเนินงาน*
ปี ที่ 6 - 10
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดาเนินงาน*
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ค่าจ้างบริหารต่อปี จะเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้จากการดาเนินงาน*
ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาตกลงว่าค่าจ้างบริหารต่อปี ที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เรียกเก็บจากกองทรัสต์จะต้องไม่เกินร้อยละ
3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
*รายได้จ ากการด าเนิ น งาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถึ ง รายได้ที่ ม าจากค่ า เช่ า
ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ที่ได้รบั จริงจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนที่ผ่าน
การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีหรืองบการเงินประจาปี ของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
(แล้วแต่กรณี) ปรับปรุงด้วยการรับรูร้ ายได้เพื่อให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ ทั้งนี ้ ไม่นับรวมรายได้จากเงินรับประกันรายได้ที่ได้รบั จากเจ้าของทรัพย์สิ นภายใต้
สัญญาตกลงกระทาการของเจ้าของทรัพย์สิน
2.
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่า (ในกรณีที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แนะนาหรือจัดหา)
ก.
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและดาเนินการให้ผเู้ ช่ารายใหม่เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับ
กองทรัสต์ โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตัง้ แต่ 3 (สาม) ปี ขึน้ ไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์จะ
ได้รบั จานวน 1 (หนึ่ง) เดือนต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ผเู้ ช่ารายนัน้ เข้าทากับกองทรัสต์ ใน
กรณีผเู้ ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 3 (สาม) ปี ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั
ค่าธรรมเนียมการจัดหาผูเ้ ช่าดังนี ้
(1) ในกรณี ผู้เช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 (หนึ่ ง) ปี ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่า
จริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(2) ในกรณีผเู้ ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้
ว่ า จ้ า งหรื อ มอบหมายให้ น ายหน้า หรื อ บุ ค คลอื่ น จั ด หาผู้เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์มีสิท ธิได้รบั ค่า ธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่ว นระยะเวลาการเช่า จริง
เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(3) ในกรณีผเู้ ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
จัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่ดว้ ยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นจัดหาผู้
เช่าดังกล่าว ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียม
ข.
ค่าธรรมเนียมในการดาเนิ นการให้ผูเ้ ช่าเดิมต่ อสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับกองทรัสต์ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตั้งแต่ 3 (สาม) ปี ขึน้ ไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รบั จานวน 0.5
(ศูนย์จดุ ห้า) เดือนต่อสัญญาที่ผเู้ ช่ารายนัน้ เข้าทากับกองทรัสต์ ในกรณีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 3
(สาม) ปี ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดหาผูเ้ ช่าดังนี ้
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(1)

ค่าใช้จ่าย

ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง 3
(สาม) ปี ให้ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์มีสิท ธิ ได้รับค่ าธรรมเนี ยมโดยค านวณตามสัดส่วน
ระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(2) ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 (หนึ่ง) ปี และ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นดาเนินการให้ผู้
เช่ารายเดิมต่ออายุดงั กล่าว ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียมโดยคานวณ
ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(3) ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (หนึ่ง) ปี และผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ด าเนิ น การให้ผู้เช่า รายเดิ มต่ อ อายุดังกล่า วด้ว ยตนเอง มิได้ว่ า จ้า งหรื อ
มอบหมายให้น ายหน้า หรื อ บุ ค คลอื่ น ด าเนิ น การให้ผู้เ ช่ า รายเดิ ม ต่ อ อายุ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ผเู้ ช่ารายใดที่ได้รบั การแนะนาหรือจัดหาโดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ยกเลิกสัญญาเช่า
และสัญ ญาบริการก่อนครบระยะเวลาเช่า และเข้า ท าสัญ ญาเช่า และสัญ ญาบริการกับ ผูบ้ ริหาร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และ/หรื อ บริ ษั ท อี ส เทิ ร ์น ซี บ อร์ด อิ น ดัส เตรี ย ล เอสเตท (ระยอง) จ ากั ด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด และ/หรือบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อันดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิม ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงให้มีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้รบั เงินชดเชยจากการเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่าใน
จานวนเท่ า กับ หรือมากกว่ าค่า เช่าในช่วงระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสั ญ ญาเช่าและ
สัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ช่ารายนั้น (ไม่ว่าจากเงินประกันการเช่าหรือจากการชาระ
ค่าเสียหายโดยผูเ้ ช่า) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่จาต้องคืนค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่า
รายดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้รบั เงินชดเชยจากการเลิกสัญ ญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่า
หรือจานวนที่ได้รบั ไม่ครบตามจานวนค่าเช่าในช่วงระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ช่ารายนัน้ (ไม่ว่าจากเงินประกันการเช่าหรือจากการชาระ
ค่าเสียหายโดยผูเ้ ช่า) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงคืนค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูเ้ ช่าราย
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่คงเหลือที่ยงั ไม่ได้รบั ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการนัน้
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีหน้าที่ในการคืนค่าธรรมเนียมตาม
ข้อนีส้ าหรับการยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนกาหนดของผูเ้ ช่าที่ได้รบั การแนะนาหรือ
จัดหาโดยบุคคลอื่น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกประเภทของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ตนเองตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการของอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน (Operating Expenses) ค่าบารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance Costs) ค่าเบีย้ ประกันความ
เสี่ยงภัยในทรัพย์สิน ค่าบารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (Repair and Renovation
Costs) ค่ า ภาษี ที่ ดิ น และสิ่งปลูกสร้า ง ภาษี บ ารุ งท้องที่ รวมถึงค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้จ่า ยอื่น ใดที่ เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และการบริหารจัดการใด ๆ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่กองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาฉบับนีจ้ ะต้องเป็ นไปตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของกองทรัสต์ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นคราว ๆ) โดยให้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์จะตกลงเป็ นอย่างอื่น
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1.

2.

3.

1.

การพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

กรณีมูลค่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีจานวนไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
สามารถดาเนินการเข้าทารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้โดยแจ้งให้ผจู้ ัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ดาเนินการ โดยผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ทรัสตีทราบถึงรายการดังกล่ าว ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้อง
เป็ นไปตามวิธีการที่ได้ตกลงไว้กับทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และหากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี
ตรวจสอบพบในภายหลังว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัส
ตีมีสิทธิปฏิเสธการเบิกจ่ายค่าใช้ดงั กล่าวได้
กรณี มู ล ค่ า ของค่ า ใช้จ่ า ยในแต่ ล ะรายการมี จ านวนตั้ ง แต่ 20,000 (สองหมื่ น ) บาทขึ ้น ไป ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ตอ้ งขอรับความเห็นชอบจากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ก่อนเข้าทารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดย
นาเสนอรายละเอียดของการเข้าทารายการแต่ละรายการให้แก่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด)
วันทาการก่อนเข้าทารายการ และผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้ความเห็ นชอบในการเข้าทารายการ
ภายใน 7 (เจ็ ด ) วั น ท าการนั บ จากวั น ที่ ไ ด้รับ รายละเอี ย ดรายการค่ า ใช้จ่ า ยดั ง กล่ า วจากผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่า งถูกต้องและครบถ้วน โดยการพิจารณาตัดสินใจของผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์ให้เป็ นที่ยุติ ทั้งนี ้ หากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่พิจารณาภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้ความเห็นชอบในการเข้าทารายการนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่พน้ กาหนดระยะเวลาการพิจารณา
ดังกล่าว
ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 1. และ ข้อ 2. จากกองทรัสต์ขา้ งต้น ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งใบแจ้งหนี ้
(Invoice) พร้อมแสดงรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนีด้ งั กล่าวมายังกองทรัสต์ โดย
กองทรัสต์จะตรวจพิจารณาและชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่กองทรัสต์ได้รบั
ใบแจ้งหนีด้ งั กล่าว
สาหรับการดาเนินการใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายพิเศษใด ๆ ที่เกิด ขึน้ ระหว่างรอบปี บัญชี และเป็ นรายการที่มิได้
รวมอยู่ในแผนการดาเนินงานประจาปี แต่เป็ นรายการที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจาเป็ นและสมควรที่
จะต้องดาเนินการ โดยค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวจะต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่เป็ นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องต่อการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ รวมทัง้ ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชีช้ วนไว้
แล้ว และเป็ นไปตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และทรัสตี
โดยให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายพิเศษ พร้อมทัง้ ที่ มา เหตุผล และงบประมาณ
ให้แก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีเพื่อพิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป โดยค่าใช้จ่ายพิเศษใด ๆ ต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากทรัสตีก่อนดาเนินการ เว้นแต่ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) จะตกลงเป็ นอย่างอื่น
ตลอดอายุของสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีอานาจในการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุก ๆ 3 (สาม) ปี นับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพ ย์สิ น (“ระยะเวลาการพิจ ารณาผลการด าเนิ น งาน”) การพิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานของผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากรายได้จากการดาเนินงานโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดาเนินงาน
ทัง้ นี ้ โดยที่ระยะเวลาในการปรับเกณฑ์การพิจารณาจะปรับทุก ๆ 6 (หก) ปี (“ระยะเวลาในการปรับเกณฑ์”)
โดยในช่วง 6 (หก) ปี แรกนับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน รายได้จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานโดยเฉลี่ยในแต่ละรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานจะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของรายได้จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานในปี แรกที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยที่เกณฑ์รายได้จากการดาเนินงานถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานโดยเฉลี่ย
ในรอบแรกจานวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ดังกล่าวจะถูกปรับเพิ่มร้อยละ 3 (สาม) ทุก ๆ รอบระยะเวลาในการปรับ
เกณฑ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ที่ 7-12 (เจ็ดถึงสิบสอง) จะเป็ นร้อยละ 53 (ห้าสิบสาม) ในช่วงปี 13-18 (สิบสาม
ถึงสิบแปด) จะเป็ นร้อยละ 56 (ห้าสิบหก)) (“เกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงาน”)
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2.

3.

4.

5.

ในกรณีที่ (ก) เกิดเหตุสดุ วิสยั จากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อ
รายได้จากการดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทราบ
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่เกิดเหตุสุดวิสยั ดังกล่าว และในกรณีที่เหตุสุดวิสยั ดังกล่าวดารงอยู่เป็ น
ระยะเวลาเกินกว่า 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์
ทราบ หรือ (ข) ในกรณีที่รายได้จากการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองอื่นหรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ย มีรายได้จากการดาเนินงาน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานลดลงเกินร้อยละ 15 (สิบห้า) เมื่อเทียบกับรายได้จากการดาเนินงาน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักตามพืน้ ที่ของโรงงานปี ก่อนหน้า ให้ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่เกิดเหตุดงั กล่าว คู่สญ
ั ญาตกลงกันให้ดาเนินการดังนี ้
(1) ให้ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุ ณ ขณะนัน้ ๆ ในการพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป หรือ
(2) ให้ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัส ตีและผู้จัดการกองทรัสต์ใ ห้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การ
พิจารณาผลการดาเนินงาน โดยคู่สญ
ั ญาจะทาความตกลงร่วมกันปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาผล
การดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมต่อไป
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาการพิจารณา
ผลการดาเนินงานภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานใน
แต่ละรอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ให้เริ่มนับระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานรอบแรกตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน
และในการพิจารณาผลการดาเนินงานรอบต่อ ๆ ไปให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาผลการดาเนินงาน
ทุก ๆ 3 (สาม) ปี โดยจะดาเนินการภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณีที่รายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
การพิจารณาผลการดาเนินงานให้เริ่มนับรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานในรอบถัดไป
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดตามรอบนัน้
(3) ในกรณีที่รายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดาเนินงานใดต่ากว่า
เกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์อีกครัง้ ในปี ถัดไป โดยจะพิจารณารายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา
การพิจารณาผลการดาเนิน งานตามรอบที่ ต่า กว่ าเกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนิ น งานรวมกับ
ระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นบั จากวันครบกาหนดตามรอบนัน้ (“ระยะเวลาแก้ไขผลการดาเนินงาน”)
หากปรากฏว่ารายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาแก้ไขผลการดาเนินงานใดต่ากว่าเกณฑ์การ
พิจารณาผลการดาเนินงานผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีโ้ ดยแจ้งให้ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) เดือน เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย
กรณีผูจ้ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าทาหน้าที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แทนผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์รายเดิมได้ ให้ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสิทธิและหน้าที่ต่อไปตามสัญญานี ้ จนกว่า
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่จะได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่เกินระยะเวลา 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน
นับจากวันที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์เลิกสัญญาฉบับนี ้
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจขอให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จัดเตรียมเอกสารข้อมูลรายได้จากการดาเนินงานในปี
แรกหรือข้อมูลประมาณการรายได้จากการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานประจาปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจากทรัส
ตีในนามของกองทรัสต์ในแต่ละปี หรือข้อมูลรายได้จากการดาเนินงานโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการพิจารณา
ผลการดาเนินงานตามรอบที่กาหนดในข้อ 1. โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
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1.

2.

ข้อตกลงกระทาการ
หรือละเว้นกระทา
การของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

3.

4.
5.
1.

การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

2.

ดังกล่าวให้แก่ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เว้นแต่จะเป็ นการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม
สัญญาฉบับนี ้ หรือบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญาฉบับนี ้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่กระทาการใด ๆ รวมทัง้
การลงนามในเอกสารใด ๆ การให้ถอ้ ยคาต่อเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการอื่นใดในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อ
ภาระหน้าที่ ความผูกพันใด ๆ ในนามของกองทรัสต์ หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากทรัส
ตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าก่อนการดาเนินการดังกล่าว
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในการจัด การและบริห ารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์
จะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดหาบุคลากรหลัก
รายใหม่ที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นผูท้ ี่ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
พิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่แทนบุคลากรหลักรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนีโ้ ดยไม่ชักช้า เพื่อให้การ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดาเนิ นการใด ๆ ภายในอานาจหน้าที่ และตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นที่
ยอมรับโดยทั่วไปของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้กองทรัสต์ปฏิบตั ิผิดหน้าที่หรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน หรือสัญญาเช่าและสัญญาบริการอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ หรือมีเหตุอนั ควรทราบว่าการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการใด ๆ ของกองทรัสต์อาจถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิผิดหน้าที่หรือฝ่ าฝื นเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้กองทรัสต์
ทราบและดาเนินการแก้ไขต่อไป
ข้อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ทาขึน้ ในภายหลัง โดยคู่สั ญญาตกลงถือ
ข้อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตั ิหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต และใช้ความระมัดระวังโดยคานึงถึงมาตรฐานการ
ประกอบอาชีพของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผูจ้ ัดการกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้าใน
กรณี ที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ใ ด ๆ เกิ ด ขึ น้ แก่ ก องทรัส ต์ใ นการปฏิบัติ ห น้า ที่ ข องผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรณีดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ ทรัสตี
และ/หรือผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ซึ่ง
คู่สญ
ั ญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
ในกรณีที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้แก่
ผู้อื่น อยู่ และได้แ จ้งให้แ ก่กองทรัส ต์ท ราบเป็ น ลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ต กลงต่ อ
กองทรัส ต์ว่ า ทุกครั้งที่ มีผู้ส นใจเช่า อาคารโรงงานและ/หรือคลังสิน ค้า ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์จะเสนอ
ทรัพย์สินทัง้ หมดให้ลูกค้าเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สินของฝ่ ายใดรวมถึง
การกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคารที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทัง้ ในด้านขนาด ทาเล รูปแบบ และอายุ ให้อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ขอ้ มูลที่เพียงพอแก่ลกู ค้าในการตัดสินใจ
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การเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนีอ้ าจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ให้ค่สู ญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30
(สามสิบ) วัน
1.
ทรัสตีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงตามที่กาหนดไว้ภายใต้สญ
ั ญาตกลงกระทาการตามที่
จะได้ลงนามกันต่อไประหว่างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กบั ทรัสตีในนามกองทรัสต์
(2) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นกระทาการอันเป็ นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา
2.
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ท รัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให้ลม้ ละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ ตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี
(2) ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชาระหนีห้ รือปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี ้
(3) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญอันก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานีโ้ ดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตี
(4) กรณีตามที่กาหนดในเรื่องการพิจารณาผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(5) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีใ้ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ของกองทรัสต์โดยจงใจหรือโดยทุจริต
(6) กรณีผจู้ ดั การกองทรัสต์พบว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กระทาการหรือละเว้นกระทาการอันเป็ นเหตุให้
ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี ้
3.
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิเลิกสัญญาได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่บริหารจัดการกองทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หรือหนังสือชีช้ วน อัน เป็ น ผลให้เกิด ความเสียหายต่ อกองทรัส ต์อย่า งมีนัยส าคัญ จนอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
4.
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) กองทรัสต์เลิกกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์” ของสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์ หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งให้เลิกกองทรัสต์
(2) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนถูกทาลายทั้งหมดหรือได้รบั ความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญและ
กองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป อัน
เป็ นผลให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนีไ้ ด้อีกต่อไป
(3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันทาให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
(4) คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ หรือปฏิบัติตาม
หน้าที่ดงั กล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี ้ ซึ่ง
การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือผิดคารับรองดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่า งมีนัยสาคัญ ต่ อ
กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน หรือต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และคู่สญ
ั ญาดังกล่าว
ไม่ดาเนินการแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เมื่อสัญญาการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ระงับลงทัง้ หมดโดยเกิดจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ผิดสัญญาตกลงจะชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย กรณีผจู้ ัดการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็ นผูจ้ ัดการกองทรัสต์อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ
เหตุดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญานีส้ ิน้ สุดลง โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสิทธิและหน้าที่ต่อไปตาม
สัญญานี ้ และทรัสตีมีสิทธิที่จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดเข้าทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์แทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายเดิม ระหว่างที่ทรัสตียงั มิได้แต่งตัง้ บุคคลใดเข้าทาหน้าที่ผจู้ ัดการกองทรัสต์ สิทธิและหน้าที่ของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์จะตกเป็ นของทรัสตีจนกว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะได้รบั การแต่งตัง้
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เอกสารแนบ 6: สรุ ปราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. จานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง
แวลูเอชั่น จากัด (“AEV”) (สารวจและประเมิน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 และ 1 เมษายน 2565 ตามลาดับ) และบริษัท
กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด (“GFA”) (สารวจและประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565) ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินสาหรับวันที่คาดว่าจะเข้าลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยใช้ 1) วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) และ 2) วิธีวิเคราะห์จากรายได้
(Income Approach)
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผูป้ 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 จจุบัน อัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความเหมาะสม เนื่องจาก
ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้อา้ งอิงจากสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าปั จจุบัน และสัญญาตกลงกระทาการของ
บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน รวมถึงสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยการประเมินของผูป้ ระเมินราคา
อิสระด้วยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) อยู่ในช่วงระหว่าง 1,281.80 – 1,308.90 ล้านบาท
มูลค่าประเมิน (บาท)
ESIE
KABIN
WHA CIE 1
WHA ESIE 1
WHA LP 1
WHA LP 2
WHA LP 4
รวม

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง
แวลูเอชั่น จากัด (“AEV”)
316,000,000
27,000,000
19,100,000
115,100,000
222,700,000
321,200,000
260,700,000
1,281,800,000

บริษัท กราฟฟิ ค เอ
แอพไพรซอล จากัด (“G A”)
323,600,000
25,100,000
19,500,000
117,100,000
227,500,000
329,500,000
266,600,000
1,308,900,000

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 โดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)
จะคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าวโดยสมมติฐานที่ผูป้ ระเมินใช้ในการ
ประเมิน เป็ นดังนี ้

139

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่า

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จากัด
บริษัท กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด
วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 30 ปี และต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี (มูลค่า ณ 1 มกราคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน

- อาคารโรงงาน Detached building และสานักงาน จานวน 3 ยูนิต
- อาคารโรงงาน Attached building และสานักงาน จานวน 4 ยูนิตและ
- อาคารคลังสินค้า และสานักงาน จานวน 7 ยูนิต

วันทีส้ ารวจ และประเมิน

วันที่สารวจ 28 มีนาคม 2565
วันที่ประเมิน 1 เมษายน 2565

วันที่สารวจและประเมิน 1 เมษายน 2565

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

คานวณค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบ
สัญญาเช่า หลังจากครบสัญญาเช่า ไว้ดงั นี ้
- อาคารโรงงาน Attached ปรับค่าเช่าเป็ น 190 บาท/
ตร.ม./เดือน
- อาคารโรงงาน Detached ปรับค่าเช่าเป็ น 200 บาท/
ตร.ม./เดือน
- อาคารคลังสินค้า ปรับค่าเช่าเป็ น 165 บาท/ ตร.ม./
เดือน
- อาคารโรงงาน Attached (KABIN) ปรับค่าเช่าเป็ น
155 บาท/ตร.ม./เดือน
โดยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.75 ทุกปี (เริ่มปรับ ปี 2567)

มีการประเมินรายรับค่าเช่า ไว้ดงั นี ้
- อาคารโรงงาน Attached ปรับค่าเช่าเป็ น 190 บาท/
ตร.ม./เดือน
- อาคารโรงงาน Detached ปรับค่าเช่าเป็ น 200 บาท/
ตร.ม./เดือน
- อาคารคลังสินค้า ปรับค่าเช่าเป็ น 165 บาท/ ตร.ม./
เดือน
- อาคารโรงงาน Attached (KABIN) ปรับค่าเช่าเป็ น
155 บาท/ตร.ม./เดือน
โดยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

อัตราการเช่า (Occupancy Rate)

รายได้จากการชดเชยรายได้คา่ เช่า
ระยะเวลา 3 ปี แรก

คานวณตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบสัญญาเช่า
หลังจากครบสัญญาเช่า
- ปี ที่ 1 (2566) ปรับอัตราการเช่าเป็ นร้อยละ 92.00
- ปี ที่ 2 (2567) ปรับอัตราการเช่าเป็ นร้อยละ 94.00
- ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป (2568 จนสิน้ สุดประมาณการ) ปรับ
อัตราการเช่าเป็ น ร้อยละ 95.00

- โรงงาน Attached อัตราค่าเช่าชดเชย 168 บาท/
ตร.ม./เดือน
- โรงงาน Detached อัตราการเช่าชดเชย 185 บาท/
ตร.ม./ เดือน
- คลังสินค้า อัตราการเช่าชดเชย 169 บาท/ ตร.ม./
เดือน
- โรงงาน (KABIN) Attached อัตราการเช่าชดเชย 168
บาท/ ตร.ม./ เดือน
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คานวณตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิมจนครบสัญญาเช่า
หลังจากครบสัญญาเช่า
- ปี ที่ 1 (2566) อัตราการเช่าเป็ นร้อยละ 92.00
- ตัง้ แต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป (2567 จนสิน้ สุดประมาณการ)
อัตราการเช่าร้อยละ 95.00
ยกเว้นอาคารโรงงาน Attached (KABIN)
ในปี ที่ 1 (2566)อัตราการเช่าร้อยละ 75.00 ในปี ที่ 2
(2567) อัตราการเช่าร้อยละ 80.00 และตัง้ แต่ปีที่ 3
เป็ นต้นไป (2568 จนสิน้ สุดประมาณการ) อัตราการ
เช่าร้อยละ 85.00
- โรงงาน Attached อัตราค่าเช่าชดเชย 168 บาท/
ตร.ม./เดือน
- โรงงาน Detached อัตราการเช่าชดเชย 185 บาท/
ตร.ม./ เดือน
- คลังสินค้า อัตราการเช่าชดเชย 169 บาท/ ตร.ม./
เดือน
- โรงงาน (KABIN) Attached อัตราการเช่าชดเชย 168
บาท/ ตร.ม./ เดือน

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
สมมติฐาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จากัด
บริษัท กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด
- ปี ที่ 1 - 5 (2566 - 2570): ร้อยละ 1.75 ของรายได้ค่า
- ปี ที่ 1 - 5 (2566 - 2570): ร้อยละ 1.75 ของรายได้
เช่าพืน้ ที่
- ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป (2571 เป็ นต้นไป): ร้อยละ 5.00 ของ
- ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป (2571 เป็ นต้นไป): ร้อยละ 5.00 ของ
รายได้
รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่

ร้อยละ 1.10 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่

- ผูเ้ ช่ารายใหม่ ประมาณร้อยละ 30 ของพืน้ ที่ว่างที่
ปล่อยเช่าตลาดคิด 1 เดือนของรายได้ค่าเช่าตลาด
- ผูเ้ ช่ารายเดิม (ต่อสัญญา) ประมาณร้อยละ 70 ของ
พืน้ ที่ว่างที่ปล่อยเช่าตลาดคิด 0.5 เดือนของรายได้ค่า
เช่าตลาด

ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความ
ปลอดภัย ค่าเบีย้ ประกันภัย และ
การบารุงรักษาอาคาร

ร้อยละ 1.55 ของรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่ และปรับเพิ่มร้อย
ละ 2 ต่อปี

- ค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัย ค่าเบีย้
ประกันภัย: ร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม และปรับเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาอาคารร้อยละ 1.00 ของรายได้
รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิคม

- WHA ESIE 1: 1,200 บาท/ ไร่/ เดือน
- ESIE: 1,250 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA CIE 1: 1,150 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP 1: 650 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP 2: 1,250 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP 4: 1,200 บาท/ ไร่/ เดือน
- KABIN: 745 บาท/ ไร่/ เดือน
และปรับเพิ่มร้อยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี

- WHA ESIE 1: - ESIE: 1,250 บาท/ ไร่/ เดือน (ยกเว้นอาคารโรงงาน
Detached: - )
- WHA CIE 1: 1,150 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP 1: 650 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP 2: 1,250 บาท/ ไร่/ เดือน
- WHA LP 4: 1,200 บาท/ ไร่/ เดือน
- KABIN: 745 บาท/ ไร่/ เดือน
และปรับเพิ่มร้อยละ 5.00 ทุกๆ 3 ปี

การสารองเพื่อการปรับปรุงอาคาร
ในอนาคต (CAPEX)

- ปี ที่ 1 - 5 (2566 - 2570) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป (2571): ร้อยละ 1.50 ของรายได้ค่า
เช่าพืน้ ที่

- ปี ที่ 1 - 5 (2566 - 2570) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ปี ที่ 6 เป็ นต้นไป (2571): ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
อีก 30 ปี

80.88 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมอากรร้อยละ 1.10)

80.88 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมอากรร้อยละ 1.10)

อัตราคิดลด (Discount Rate)

ร้อยละ 9.50

ร้อยละ 9.50

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

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