ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์
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ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของหน่ วยทรั สต์ (Fact Sheet)
สรุ ปข้ อมูลสำคัญนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรั สต์ และหนังสือชีช้ วน
ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรั สต์
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำก
ผู้จัดกำรกองทรั สต์ หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
และหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรั พย์ เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด (ผู้จดั กำรกองทรัสต์)
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด (ทรัสตี)
1.

1.1

สำระสำคัญของกองทรั สต์
ชื่อกองทรั สต์ (ไทย)
ชื่อกองทรั สต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่ อ
ผู้จัดกำรกองทรั สต์
ผู้บริหำรอสังหำริมทรั พย์
ทรั สตี
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
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Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust
HREIT
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรั สต์ ในครั ง้ นี ้
คุณสมบัตขิ องหน่ วยทรั สต์ ประเภทระบุชื่อผู้ถือและชำระเต็มมูลค่ำทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่มีข้อจำกัดกำรโอน
หน่วยทรั สต์ เว้ นแต่ข้อจำกัดที่ เป็ นไปตำมกฎหมำยตำมที่ไ ด้ ระบุไ ว้ ในสัญ ญำ
ก่อตังทรั
้ สต์
จำนวนหน่ วยทรั สต์ ท่ เี สนอขำยและมูลค่ ำที่เสนอขำย
ไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
– จำนวนหน่วยทรัสต์ในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
ไม่เกิน 1,031,250,000 บำท*
– มูลค่ำรวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
มูลค่ ำที่ตรำไว้ ต่อหน่ วย
ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2563
มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วยทรัสต์
เท่ำกับ 8.8572 บำท
ทั ้ง นี ้ มู ล ค่ ำ ที่ ต ร ำ ไ ว้ ต่ อ
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ผ้ ูจองซือ้
จะได้ รั บ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อก
แ ล ะ เ ส น อ ข ำ ย ใ น ค รั ้ ง นี ้
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะประกำศ
ผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย
7.50 บำทต่อหน่วย
ทัง้ นี ้ รำคำเสนอขำยสุด ท้ ำ ย
นั น้ ผู้ จั ด กำรกองทรั ส ต์ จ ะ
ประกำศผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ต ลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รำคำสูงสุดที่จะเสนอขำยหน่ วยทรั สต์

ลักษณะกำรเสนอขำยและสัดส่ วนกำรเสนอขำยหน่ วยทรั สต์
ประเภทนักลงทุน

จำนวนหน่ วยทรั สต์ ท่ ีเสนอขำย (หน่ วย)

ส่ วนที่ 1 เสนอขำยให้ กับประชำชนทั่วไปเฉพำะกลุ่ม
ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ วยทรั สต์ ตำมสั ด ส่ วนกำรถื อ
หน่ วยทรั สต์

ไม่เกิน 137,500,000 หน่วย 1,2

ส่ วนที่ 2 เสนอขำยให้ กั บ WHAID และ/หรื อ กลุ่ ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID

เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 ของ WHAID แล้ ว
จะมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขำยในกำรเพิ่มทุนครัง้ นี ้

ส่ ว นที่ 3 เสนอขำยหน่ วยทรั ส ต์ เ พิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่
เหลื อ จำกส่ ว นที่ 1 และ/หรื อ ส่ ว นที่ 2 ข้ ำ งต้ น โดย
เสนอขำยให้ แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรื อ (2)
ให้ แก่ ประชำชนทั่วไป

หน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำย
ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

(1) เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
(2) เสนอขำยต่อ บุค คลตำมดุล พินิจ ของผู้จ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
หมายเหตุ:

1

2

จำนวนหน่วยทรัสต์ข้ำงต้ น อ้ ำงอิงจำกจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยไม่เกิน 137,500,000 หน่วย โดยเป็ นกำร
เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปเฉพำะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตำม
สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ ประมำณร้ อยละ 100 โดยสัญชำติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยที่บริ ษัทฯ จะนำมำ
พิจำรณำว่ำจะไม่เสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้ ตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้ น มีรำยชื่อเบื ้องต้ น คือ สัญชำติอเมริ กำ แคนำดำ ญี่ ปนุ่
อังกฤษ สิงคโปร์ มำเลเซีย สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นสัญชำติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เ ดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ณ วันกำหนด
สิทธิ วันที่ 23 มีนำคม 2563 อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ จะประกำศรำยชื่อสัญชำติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้ รับกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์
รวมส่วนที่เสนอขำยต่อ WHAID จำนวนไม่เกิน 27,500,000 หน่วย โดยจำนวนหน่วยทรัสต์รวมที่จะจัดสรรให้ แก่ WHAID
และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID จะไม่เกินร้ อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีกำรออกและเสนอขำยในกำร
เพิ่มทุนครัง้ นี ้

(โปรดดูคำนิยำมของนักลงทุนแต่ละประเภทในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน)
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 2
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยทรั สต์
1.2

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์ ของกำรระดมทุนในครั ง้ นี ้
1.2.1

เพื่อนำเงินที่ได้ จำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ จำนวนไม่เกิน [•] บำท และกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินไม่เกิน 650,000,000 บำท ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
ในสิทธิกำรเช่ำในอสังหำริมทรัพย์ประเภท ดังต่อไปนี ้
1) โรงงำนให้ เ ช่ ำ แบบ Detached Building จ ำนวน 7 ยูนิ ต มี พื น้ ที่ อ ำคำรรวมประมำณ 26,680
ตำรำงเมตร
2) โรงงำนให้ เช่ำแบบ Attached Building จำนวน 6 ยูนิต มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 12,546 ตำรำง
เมตร และ
3) คลังสินค้ ำ จำนวน 2 ยูนิต มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 8,901 ตำรำงเมตร
รวมเป็ นจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 15 ยูนิต และมีพื ้นที่อำคำรรวมทังสิ
้ ้นประมำณ 48,127 ตำรำงเมตร ตังอยู
้ บ่ น
ที่ดินที่มีเนื ้อที่รวมประมำณ 48 ไร่ 2 งำน 39.61 ตำรำงวำ

1.3
1.3.1

1.2.2

เพื่อใช้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรชำระหนี ้เดิมของกองทรัสต์และค่ำใช้ จ่ำยและค่ำธรรมเนียม
กำรกู้ยืมเงินหรื อออกและเสนอขำยหุ้นกู้เพื่อชำระหนี ้เดิมดังกล่ำว

1.2.3

เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทรั พย์ สินหลัก ที่ลงทุนในปั จจุบัน และทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่สำม
สรุ ปรำยละเอียดทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม

ณ วันที่กองทรัสต์คำดว่ำจะเข้ ำลงทุน ในทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม กล่ำวคือ วันที่ 1 มกรำคม
2564 รำยละเอียดของสัดส่วนกำรเช่ำพื ้นที่ของผู้เช่ำต่อพื ้นที่เช่ำทังหมด
้
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่โดยเฉลี่ย ณ วันที่กองทรัสต์คำด
ว่ำจะเข้ ำลงทุน และวันสิ ้นสุดของสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม มีดงั นี ้

1.

สัดส่ วนกำรเช่ ำ
พืน้ ที่
พืน้ ที่เช่ ำ
ของผู้เช่ ำต่ อ
โครงกำร
ผู้เช่ ำ
(ตร.ม.)
พืน้ ที่เช่ ำ
ทัง้ หมด
(ร้ อยละ)
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1)
A08E
In-Season Foods Ltd.
1,152
2.4

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 3

อัตรำกำรเช่ ำ
พืน้ ที่เฉลี่ย ณ
วันสิน้ สุดของสัญญำเช่ ำ
วันที่กองทรั สต์
และสัญญำบริกำร
คำดว่ ำจะเข้ ำ
ลงทุน
100

31 ธันวำคม 2564*1
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

โครงกำร

ผู้เช่ ำ

พืน้ ที่เช่ ำ
(ตร.ม.)

สัดส่ วนกำรเช่ ำ
พืน้ ที่
ของผู้เช่ ำต่ อ
พืน้ ที่เช่ ำ
ทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

Kyowa SS (Thailand) Co.,
516
1.1
Ltd.
B6C
Boncafé (Thailand) Ltd.
516
1.1
B6E
Jungheinrich Lift Truck Ltd.
660
1.4
Z.62+Z.62B
Thai WP Co., Ltd
3,360
7.0
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด1 (WHA ESIE1)
Ground Effect (Thailand)
D.45
3,372
7.0
Co., Ltd
D.46
3,260
6.8
Daya Kitchen Appliance
D.47
Accessories (Thailand) Co.,
2,988
6.2
Ltd
EUP Electric Vehicle
FZ27B
3,820
7.9
(Thailand) Co., Ltd.
FZ28
BNL (Thailand) Ltd.
5,640
11.7
Hi-Tech Mould and Plastics
H.04
4,240
8.8
(Thailand) Co., Ltd.
โครงกำรเขตประกอบอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)
Nittsu Shoji (Thailand) Co.,
142/2
4,662
9.7
Ltd.
Nittsu Shoji (Thailand) Co.,
142/4
5,040
10.5
Ltd.
โครงกำรดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พำร์ ค 2 (WHA LP2)
B.10
5,124
10.6
โครงกำรดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พำร์ ค 4 (WHA LP4)
D3
Misumi (Thailand) Co., Ltd.
3,777
7.8
รวมพืน้ ที่เช่ ำทุกโครงกำร
48,127
100.00
B6B

2.

3.

4.
5.

หมายเหตุ

อัตรำกำรเช่ ำ
พืน้ ที่เฉลี่ย ณ
วันสิน้ สุดของสัญญำเช่ ำ
วันที่กองทรั สต์
และสัญญำบริกำร
คำดว่ ำจะเข้ ำ
ลงทุน
100

31 มีนำคม 2566

100
100
100*2

30 มิถนุ ำยน 2564
31 มีนำคม 2566
30 กันยำยน 2566*3

100

28 กุมภำพันธ์ 2566*4

100

31 ตุลำคม 2565*5

100

31 มกรำคม 2565*6

100

31 กรกฎำคม 2565*7

100

31 สิงหำคม 2565*8

100

15 สิงหำคม 2564

100

15 สิงหำคม 2564

-

-

100

30 เมษำยน 2565*9

*1 สัญญาเช่ากับผู้เช่าราย In-Season Foods Ltd. ให้สิทธิ แก่ผู้เช่าในการเลิ กสัญญาได้ก่อนครบกาหนดสัญญาโดยไม่ถือเป็ น
การผิ ดสัญญา ภายหลังวันที ่ 31 ธันวาคม 2563
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*2 ปัจจุบนั อาคาร Z.62+Z.62B ยังอยู่ระหว่างการก่ อสร้ าง ซึ่ งคาดว่าจะก่ อสร้ างแล้วเสร็ จ ก่ อนวันที ่กองทรัสต์ คาดว่าจะเข้า
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ภายในวันที ่ 1 มกราคม 2564)
3
* ผูเ้ ช่าราย Thai WP Co., Ltd มี สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอี ก 1 ปี อย่างไรก็ดี หากผูเ้ ช่าไม่ต่อสัญญา ผูเ้ ช่าจะต้อง
ชาระค่าเช่าและค่าบริ การรายเดื อนให้แก่ผู้ให้เช่าจนกว่าจะมี ผู้เช่าใหม่เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้ให้เช่า ทัง้ นี ้
เงือ่ นไขของสัญญาต้องไม่ดอ้ ยกว่าสัญญาปัจจุบนั
4
* ผูเ้ ช่าราย Ground Effect (Thailand) Co., Ltd มี สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 2 ปี
5
* ผูเ้ ช่าราย Daya Kitchen Appliance Accessories (Thailand) Co., Ltd มีสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 2 ปี
6
* ผู้เช่าราย EUP Electric Vehicle (Thailand) Co., Ltd. มี สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอี ก 3 ปี อย่างไรก็ดีหากผู้เช่า
ไม่ต่อสัญญา ผูเ้ ช่าจะต้องชาระค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือนให้แก่ผูใ้ ห้เช่าจนกว่าจะมี ผูเ้ ช่าใหม่เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การกับผูใ้ ห้เช่า ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขของสัญญาจะไม่ดอ้ ยกว่าสัญญาปัจจุบนั
7
* ผู้เช่าราย BNL (Thailand) Ltd. มี สิทธิ ในต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอี ก 3 ปี อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าไม่ต่อสัญญา ผู้เช่าจะต้อง
ชาระค่าเช่าและค่าบริ การรายเดื อนให้แก่ผู้ให้เช่าจนกว่าจะมี ผู้เช่าใหม่เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้ให้เช่า ทัง้ นี ้
เงือ่ นไขของสัญญาจะไม่ดอ้ ยกว่าสัญญาปัจจุบนั

1.3.2 สรุ ปรำยละเอียดทรั พย์ สินหลักที่ลงทุนในปั จจุบัน
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในปั จจุบนั ได้ แก่ สิทธิกำรเช่ำในอสังหำริ มทรัพย์ประเภท 1) โรงงำนให้ เช่ำแบบ Detached
Building จำนวน 29 ยูนิต มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 141,978 ตำรำงเมตร 2) โรงงำนให้ เช่ำแบบ Attached Building
จำนวน 79 ยูนิต มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 89,006 ตำรำงเมตร และ 3) คลังสินค้ ำ จำนวน 23 ยูนิต มีพื ้นที่อำคำรรวม
ประมำณ 101,521 ตำรำงเมตร คิดเป็ นจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 131 ยูนิต และมีพื ้นที่อำคำรรวมทังสิ
้ ้นประมำณ 332,505 ตำรำง
เมตร ตังอยู
้ ่บนที่ดินที่มีเนื ้อที่รวมประมำณ 304 ไร่ 0 งำน 54.38 ตำรำงวำ โดยกองทรัสต์มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักด้ วยกำรนำพื ้นที่ของทรัพย์สินออกให้ เช่ำแก่ผ้ เู ช่ำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตังอยู
้ ่ ณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรี
รำชำ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วยสิทธิกำรเช่ำในที่ดิ น โดยเป็ นกำรเช่ำที่ดินรวม 5 โฉนด คิดเป็ นขนำด
ที่ดินรวม 18 ไร่ 0 งำน 29.30 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 19 ยูนิต โดยมีพื ้นที่อำคำรรวม
ประมำณ 17,712 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอำคำร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและจำเป็ นต่อกำรใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรในโครงกำร
(2)
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ดระยอง (ESIE) ตังอยู
้ ่ ณ ตำบลตำสิทธิ์ อำเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ประกอบด้ วยสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน โดยเป็ นกำรเช่ำที่ ดินรวม 7 โฉนด คิดเป็ นขนำด
ที่ดินรวม 45 ไร่ 0 งำน 25.40 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 41 ยูนิต โดยมีพื ้นที่อำคำรรวม
ประมำณ 57,752 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอำคำร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่น ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและจำเป็ นต่อกำรใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรในโครงกำร
(3)
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1 (WHA ESIE 1) ตังอยู
้ ่ ณ ตำบล
ตำสิ ท ธิ์ อ ำเภอปลวกแดง จั ง หวัด ระยอง และต ำบลเขำคัน ทรง อ ำเภอศรี ร ำชำ จัง หวัด ชลบุ รี
ประกอบด้ วยสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน โดยเป็ นกำรเช่ำและแบ่งเช่ำที่ดินรวม 24 โฉนด คิดเป็ นขนำดที่ดินรวม
144 ไร่ 1 งำน 35.18 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 32 ยูนิต โดยมีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ
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127,508 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอำคำร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและจำเป็ นต่อกำรใช้ ประโยชน์ของ
ที่ดินและอำคำรในโครงกำร
(4)
โครงกำรดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พำร์ ค 1 (WHA LP 1) ตังอยู
้ ่ ณ ตำบลเขำคันทรง อำเภอศรี รำชำ
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วยสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน โดยเป็ นกำรเช่ำและแบ่งเช่ำที่ดินรวม 2 โฉนด คิดเป็ น
ขนำดที่ดินรวม 10 ไร่ 1 งำน 75.00 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 2 ยูนิต โดยมีพื ้นที่อำคำร
รวมประมำณ 16,820 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินอื่ น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและ
อำคำร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและจำเป็ นต่อกำร
ใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรในโครงกำร
(5)
โครงกำรดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พำร์ ค 2 (WHA LP 2) ตังอยู
้ ่ ณ ตำบลเขำคันทรง อำเภอศรี รำชำ
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วยสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน โดยเป็ นกำรเช่ำและแบ่งเช่ำที่ดินรวม 2 โฉนด คิดเป็ น
ขนำดที่ดินรวม 39 ไร่ 2 งำน 58.00 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 11 ยูนิต โดยมีพื ้นที่อำคำร
รวมประมำณ 50,996 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินอื่ น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและ
อำคำร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและจำเป็ นต่อกำร
ใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรในโครงกำร
(6)
โครงกำรดั บ บลิ ว เอชเอ โลจิ ส ติ ก ส์ พ ำร์ ค 4 (WHA LP 4) ตัง้ อยู่ ณ ต ำบลปลวกแดง อ ำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบด้ วยสิทธิ กำรเช่ำในที่ดิน โดยเป็ นกำรเช่ำและแบ่งเช่ำที่ดินรวม 4
โฉนด คิดเป็ นขนำดที่ดินรวม 20 ไร่ 1 งำน 37.50 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 10 ยูนิต โดย
มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 33,705 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอำคำร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและ
จำเป็ นต่อกำรใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรในโครงกำร
(7)
โครงกำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตังอยู
้ ่ ณ ตำบลหนอง
ปลำหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบด้ วยสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน โดยเป็ นกำรเช่ำที่ดินรวม 5
โฉนด คิดเป็ นขนำดที่ดินรวม 26 ไร่ 0 งำน 94.00 ตำรำงวำ สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำนรวม 16 ยูนิต โดย
มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 28,012 ตำรำงเมตร และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอำคำร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวเนื่องและ
จำเป็ นต่อกำรใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรในโครงกำร
ในส่วนทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมสำหรับกำรเพิ่มทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์นี ้ กองทรัสต์จะ
มุง่ เน้ นลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธี
อื่น เพื่อประโยชน์ ในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ กองทรัสต์จะเข้ ำลงทุน ในอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ น
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม จำนวน 5 โครงกำร จำก 3 บริษัท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (สำหรับบำงส่วนของโครงกำรนิคม
อุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1))
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(2)

(3)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จำกัด (สำหรับโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1 (WHA ESIE 1) และ โครงกำรดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พำร์ ค 2 (WHA
LP 2))
บริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิง้ จำกัด (สำหรั บบำงส่วนของโครงกำรนิ คมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงกำรดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พำร์ ค 4 (WHA LP 4) และ
โครงกำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL))

1.3.3 สรุ ปรำคำประเมินของทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม
รำคำประเมิน (บำท)
ทรั พย์ สิน

บริษัท กรุ งสยำม
ประเมินค่ ำทรั พย์ สิน
จำกัด/1

บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี่
จำกัด/2

มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ้ง ที่ ส ำม
ภำยใต้ สิทธิกำรเช่ ำตำมเงื่อนไขกองทรั สต์ ประมำณ

1,330,070,000

1,274,000,000

มูลค่ ำของทรั พย์ สินหลักที่กองทรั สต์ จะเข้ ำลงทุน ครั ง้
ที่สำมไม่ เกิน

1,337,700,000
5

สูงกว่ ำรำคำประเมินต่ำสุด (ร้ อยละ)

ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท กรุงสยามประเมิ นค่าทรัพย์ สิน จากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2563 (ราคา ณ วันที ่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักทีจ่ ะลงทุน
เพิ่ มเติ มครั้งทีส่ าม)
/1

ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2563 (ราคา ณ วันที ่ 1 มกราคม2564 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์ สิน หลักทีจ่ ะลงทุน
เพิ่ มเติ มครั้งทีส่ าม)
/2

1.3.4 สรุ ปสมมติฐำนของผู้ประเมินมูลค่ ำอสังหำริมทรั พย์
สมมติฐำน
วิธีกำรประเมินมูลค่ำ

ระยะเวลำกำรประเมินค่ำ

พื ้นที่อำคำรสำหรับให้ เช่ำ

บริษัท กรุ งสยำม
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
ประเมินค่ ำทรั พย์ สิน จำกัด
แอดไวเซอรี่ จำกัด
วิธีคิดจำกรำยได้ โดยคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินในอนำคตตำมโครงสร้ ำงของกองทรัสต์ ใน
กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับจำกค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจะอ้ ำงอิงจำกสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร โดยภำยหลังจำกสัญญำสิ ้นสุดจะใช้ อตั รำค่ำเช่ำในตลำดในกำรคำนวณ
สิทธิกำรเช่ำสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี นับจำกวันที่กองทรัสต์ คำดว่ำจะเข้ ำลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม (ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2564) และมีกำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำทรัพย์สินออกไปอีก 30 ปี
โรงงำนให้ เช่ำแบบ Detached Building มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 26,680 ตำรำงเมตร
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 7

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

สมมติฐำน

อัตรำกำรเช่ำเฉลี่ย
(Occupancy Rate)

ประมำณกำรอัตรำค่ำเช่ำ

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

บริษัท กรุ งสยำม
บริษัท แกรนด์ แอสเซท
ประเมินค่ ำทรั พย์ สิน จำกัด
แอดไวเซอรี่ จำกัด
โรงงำนให้ เช่ำแบบ Attached Building มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 12,546 ตำรำงเมตร
คลังสินค้ ำ มีพื ้นที่อำคำรรวมประมำณ 8,901 ตำรำงเมตร
รวมพื ้นที่อำคำรสำหรับให้ เช่ำทังสิ
้ ้นประมำณ 48,127 ตำรำงเมตร
- ส ำหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ ำ ที่ มี ผ้ ูเ ช่ ำ : ร้ อยละ 100.00 - ส ำหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ ำ ที่ มี ผ้ ูเ ช่ ำ : ร้ อยละ 100.00
อ้ ำงอิงเงื่อนไขของสัญญำเช่ำฉบับปั จจุบนั
อ้ ำงอิงเงื่อนไขของสัญญำเช่ำฉบับปั จจุบนั
- ส ำหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ ำ ที่ ค รบก ำหนดสัญ ญำเช่ ำ - ส ำหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ ำ ที่ ค รบก ำหนดสัญ ญำเช่ ำ
และพื ้นที่วำ่ ง: อ้ ำงอิงสมมติฐำนดังนี ้
และพื ้นที่วำ่ ง: อ้ ำงอิงสมมติฐำนดังนี ้
ปี ที่ 1-2: ร้ อยละ 90.00
ปี ที่ 1-5: ร้ อยละ 90.00
ปี ที่ 3-4: ร้ อยละ 92.00
ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ นต้ นไป: ร้ อยละ 94.00
ปี ที่ 5: ร้ อยละ 93.00
และอ้ ำ งอิ ง กำรรั บ ชดเชยรำยได้ ค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำบริ กำรของเจ้ ำของทรัพย์สิน หลักที่จะลงทุน
ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ นต้ นไป: ร้ อยละ 95.00
และอ้ ำ งอิ ง กำรรั บ ชดเชยรำยได้ ค่ ำ เช่ ำ และ เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำม ในช่ ว ง 3 ปี นับ จำกวัน ที่
ค่ำบริ กำรของเจ้ ำของทรัพย์สิน หลักที่จะลงทุน กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำม ในช่ ว ง 3 ปี นับ จำกวัน ที่ เพิ่มเติมครัง้ ที่สำม สำหรับกรณีที่ทรัพย์สินหลัก
กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำม ไม่มี ผ้ ูเ ช่ ำ ตำม
เพิ่มเติมครัง้ ที่สำม สำหรับกรณีที่ทรัพย์สินหลัก เงื่อนไขในร่ำงสัญญำตกลงกระทำกำร
ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำม ไม่มี ผ้ ูเ ช่ ำ ตำม
เงื่อนไขในร่ำงสัญญำตกลงกระทำกำร
- สำหรั บพืน้ ที่เช่ำที่มีผ้ ูเช่ำ : ก่อนครบกำหนด - สำหรั บพืน้ ที่เช่ำที่ มีผ้ ูเช่ำ : ก่อนครบก ำหนด
สัญญำเช่ำ คำนวณตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ใน สัญญำเช่ำ คำนวณตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ
- ส ำหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ ำ ที่ ค รบก ำหนดสัญ ญำเช่ ำ - ส ำหรั บ พื น้ ที่ เ ช่ ำ ที่ ค รบก ำหนดสัญ ญำเช่ ำ
และพื ้นที่วำ่ ง: อ้ ำงอิงอัตรำค่ำเช่ำตลำด ดังนี ้ และพื ้นที่วำ่ ง: อ้ ำงอิงอัตรำค่ำเช่ำตลำด ดังนี ้
โรงงำน Detached: 200 บำท/ตำรำง
โรงงำน Detached: 200 บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน
เมตร/เดือน
โรงงำน Attached: 195 บำท/ตำรำง
โรงงำน Attached: 174 – 195 บำท/
เมตร/เดือน
ตำรำงเมตร/เดือน
คลังสินค้ ำ: 175 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
คลังสินค้ ำ: 159 – 174 บำท/ตำรำงเมตร/
และอ้ ำ งอิ ง กำรรั บ ชดเชยรำยได้ ค่ ำ เช่ ำ และ
เดือน
ค่ำบริ กำรของเจ้ ำของทรัพย์สิน หลักที่จะลงทุน และอ้ ำ งอิ ง กำรรั บ ชดเชยรำยได้ ค่ ำ เช่ ำ และ
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำม ในช่ ว ง 3 ปี นับ จำกวัน ที่ ค่ำบริ กำรของเจ้ ำของทรัพย์สิน หลักที่จะลงทุน
กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำม ในช่ ว ง 3 ปี นับ จำกวัน ที่
เพิ่มเติมครัง้ ที่สำม สำหรับส่วนขำดจำกอัตรำ กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 8

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
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บริษัท กรุ งสยำม
ประเมินค่ ำทรั พย์ สิน จำกัด
ค่ำเช่ำขัน้ ต่ำให้ แก่ กองทรั สต์ ตำมเงื่อนไขใน
ร่ ำงสัญญำตกลงกระทำกำร โดยกำหนดอัตรำ
ค่ำชดเชยขันต
้ ่ำตำมประเภทอำคำร ดังนี ้
โรงงำน Detached: 189 บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน
โรงงำน Attached: 164 บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน
คลังสินค้ ำ: 150 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน

อัตรำกำรเติบโตของอัตรำค่ำ
เช่ำตลำด
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์

เพิ่มขึ ้นในอัตรำประมำณร้ อยละ 8.00 ทุก ๆ 3
ปี ตลอดจนสิ ้นสุดกำรประมำณกำร
อัตรำตำมที่ระบุในร่ ำงสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
อสังหำริมทรัพย์ ดังนี ้
- ปี ที่ 1-5: ร้ อยละ 1.75 ของรำยได้ จำกค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำร
- ปี ที่ 6 ถึงสิ ้นสุดระยะเวลำประมำณกำร: ร้ อย
ละ 5.00 ของรำยได้ จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำผู้ ร้ อยละ 0.70 ของรำยได้ จำกค่ ำ เช่ ำ และ
เช่ำ (Commission Expense) ค่ำบริกำร

ค่ำใช้ จ่ำยระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ค่ำเบี ้ยประกันภัย
และค่ำบำรุงรักษำอำคำร

ร้ อยละ 1.70 ของรำยได้ รวมและปรับขึ ้นร้ อยละ
2.00 ต่อปี

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 9

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จำกัด
เพิ่มเติมครัง้ ที่สำม สำหรับส่วนขำดจำกอัตรำ
ค่ำเช่ำขัน้ ต่ำให้ แก่ กองทรั สต์ ตำมเงื่ อนไขใน
ร่ ำงสัญญำตกลงกระทำกำร โดยกำหนดอัตรำ
ค่ำชดเชยขันต
้ ่ำตำมประเภทอำคำร ดังนี ้
โรงงำน Detached: 189 บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน
โรงงำน Attached: 164 บำท/ตำรำงเมตร/
เดือน
คลังสินค้ ำ: 150 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
เพิ่ ม ขึ น้ ในอัต รำประมำณร้ อยละ 2.50 ต่ อ ปี
ตลอดจนสิ ้นสุดกำรประมำณกำร
อัตรำตำมที่ระบุในร่ ำงสัญญำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
อสังหำริมทรัพย์ ดังนี ้
- ปี ที่ 1-5: ร้ อยละ 1.75 ของรำยได้ จำกค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำร
- ปี ที่ 6 ถึงสิ ้นสุดระยะเวลำประมำณกำร: ร้ อย
ละ 5.00 ของรำยได้ จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
- ส ำหรั บ ผู้เ ช่ ำ รำยเดิ ม ที่ ต่ อ อำยุสัญ ญำเช่ ำ :
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำผู้เช่ำเท่ำกับค่ำเช่ำ
0.5 เดือน โดยมีสมมติฐำนอัตรำกำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำของผู้เช่ำรำยเดิม เท่ำกับร้ อยละ
65.00
- ส ำ ห รั บ ก ำ ร จั ด ห ำ ผู้ เ ช่ ำ ร ำ ย ใ ห ม่ :
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำผู้เช่ำเท่ำกับค่ำเช่ำ
1.0 เดือน โดยมีสมมติฐำนอัตรำกำรจัดหำผู้
เช่ำรำยใหม่ เท่ำกับร้ อยละ 35.00
ค่ำใช้ จ่ำยระบบรักษำควำมปลอดภัย : ร้ อยละ
0.50 ของรำยได้ รวมในปี ที่ 1 และปรับขึน้ ร้ อย
ละ 2.50 ต่อปี
ค่ำเบี ย้ ประกันภัย : เป็ นไปตำมประมำณกำร
สำหรับแต่ละอำคำรที่ผ้ ปู ระเมินจัดทำขึ ้น และ
ปรับขึ ้นร้ อยละ 2.50 ต่อปี
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บริษัท กรุ งสยำม
ประเมินค่ ำทรั พย์ สิน จำกัด

- ปี ที่ 1-5: อ้ ำงอิงเงื่อนไขในร่ ำงสัญญำตกลง
กระทำกำร บริ ษัทเจ้ ำของทรัพย์สิน หลักที่จะ
ลงทุนครัง้ ที่สำมจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีที่
มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรปรั บปรุ ง ซ่อมแซม และ/
ห รื อ เ ป ลี่ ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ น ส่ ว น ที่ เ ป็ น
สำระสำคัญ
- ปี ที่ 6 เป็ น ต้ น ไป: ร้ อยละ 1.50 ของรำยได้
จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำอีก 30 ปี

ค่ำเช่ำทรั พย์ สินที่เช่ำ รวมค่ำจดทะเบี ยนสิทธิ
กำรเช่ ำ จ ำนวน 79.75 ล้ ำนบำท ส ำหรั บ
ระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุไปอีก 30 ปี โดยมี
สมมติฐำนในกำรชำระในปี ที่ 30
อัตรำคิดลด (Discount Rate) ร้ อยละ 9.50

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จำกัด
ค่ำบำรุ งรักษำอำคำร: ร้ อยละ 0.50 ของรำยได้
รวม
- ปี ที่ 1-5: อ้ ำงอิงเงื่อนไขในร่ ำงสัญญำตกลง
กระทำกำร บริ ษัทเจ้ ำของทรัพย์สิน หลักที่จะ
ลงทุนครัง้ ที่สำมจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีที่
มี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรปรั บปรุ ง ซ่อมแซม และ/
ห รื อ เ ป ลี่ ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ น ส่ ว น ที่ เ ป็ น
สำระสำคัญ
- ปี ที่ 6-15: ร้ อยละ 1.50 ของรำยได้ จำกค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำร
- ปี ที่ 16-30: ร้ อยละ 2.00 ของรำยได้ จำกค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำร
- ปี ที่ 31 เป็ นต้ นไป: ร้ อยละ 3.00 ของรำยได้
จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ค่ำเช่ำทรั พย์ สินที่ เช่ำ รวมค่ำจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ ำ จ ำนวน 79.75 ล้ ำนบำท ส ำหรั บ
ระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุไปอีก 30 ปี โดยมี
สมมติฐำนในกำรชำระในปี ที่ 30
ร้ อยละ 9.50

โปรดพิจำรณำรำยละเอียดมูลค่ำและรำคำประเมินของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ สำม ในส่วนที ่ 2
ข้อ 3.2.1.4 สรุปสาระสาคัญของรายงานประเมิ นทรัพย์ สินหลักที ่จะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ่สาม ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ร่วมกับผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ ตรวจสอบสมมติฐำนอัตรำกำรเช่ำเฉลี่ยและประมำณกำรอัตรำค่ำเช่ำของผู้ประเมินพบว่ำเป็ น
สมมติฐำนที่สำมำรถยอมรับได้ เนื่องจำกเป็ นสมมติฐำนที่สอดคล้ องกับสัญญำเช่ำปั จจุบนั สำมำรถเทียบเคียงได้ กบั กำร
ประเมินรำคำทรั พย์ สินประเภทเดี ยวกันกับทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ สำม และทรั พย์ สิน หลักที่ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่สำมเป็ นทรัพย์สินที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณนิคมอุตสำหกรรมที่มีชื่อเสียงและตังอยู
้ ่ในทำเลที่มีศกั ยภำพในกำรจัดหำ
ผู้เช่ำ นอกจำกนี ้ ได้ ตรวจสอบสมมติฐำนอื่น ๆ ของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมแล้ ว ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่ำสมมติฐำนที่ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล
อย่ำงไรก็ตำม ผลประกอบกำรที่จะเกิดขึ ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกสมมติฐำนดังกล่ำวได้ หรื อเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ อำจจะไม่เป็ นไป
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ (ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเพิ่มเติมของควำมเห็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดั กำรกองทรัสต์ โปรดพิจำรณำ
ข้ อมูลที่ส่วนที ่ 2 ข้อ 3.2.1.6 (3) ความเห็นของที ป่ รึ กษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี ่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ราคาซื ้อทรัพย์สิน)
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ควำมสมเหตุสมผลของรำคำในกำรเข้ ำลงทุนในทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม

กรณีที่กองทรัสต์ เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลัก ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ในมูลค่ำไม่เกิน 1,337,700,000 บำท
แบ่งเป็ นกรณีดงั นี ้
กรณีไม่มีกำรใช้ เงินกู้ยืม ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนในปี แรก เท่ำกับ 0.64 บำท
ต่อหน่วย (แบ่งเป็ นเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 0.58 บำท และเงินคืนทุน 0.06 บำท) คิดเป็ นประมำณ
กำรอัตรำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนในปี แรกเท่ำกับร้ อยละ 7.91 (คำนวณจำกรำคำตลำด
เฉลี่ยย้ อนหลัง 15 วันทำกำร (ตังแต่
้ วนั ที่ 3 สิงหำคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหำคม 2563) เท่ำกับ 8.08
บำทต่อหน่วย)
กรณีมีกำรใช้ เงินกู้ยืมสำหรับเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในกำรเข้ ำลงทุน ในวงเงินไม่เกิน 650,000,000
บำท (อ้ ำงอิงข้ อมูลจำกงบกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติสำหรับปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 สอบทำนโดยผู้สอบบัญชี ) ประมำณกำรจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนในปี แรก เท่ำกับ 0.69 บำทต่อหน่วย (แบ่งเป็ นเงินจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทน 0.67 บำท และเงินคืนทุน 0.02 บำท) คิดเป็ นประมำณกำรอัตรำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงิน
คืนทุนในปี แรกเท่ำกับร้ อยละ 8.52 (คำนวณจำกรำคำตลำดเฉลี่ยย้ อนหลัง 15 วันทำกำร (ตังแต่
้ วนั ที่ 3
สิงหำคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหำคม 2563) เท่ำกับ 8.08 บำทต่อหน่วย)
ทัง้ นี ้ ประมำณกำรอัตรำจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุนข้ ำงต้ นนัน้ เป็ นเพียงกำรคำดกำรณ์ ตำมหลัก
สมมติฐำน และจำกรำคำตลำดเฉลี่ย (15 วันทำกำร) โดยไม่ได้ เป็ นกำรรับประกันถึงอัตรำผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะ
ได้ รับ ซึง่ อัตรำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนขึ ้นอยูก่ บั รำคำเสนอขำยสุดท้ ำย
จำกกำรคำนวณข้ ำงต้ น กรณีที่กองทรัสต์ใช้ เงินกู้ยืมเป็ นแหล่งเงินทุนบำงส่วนน่ำจะทำให้ ประมำณกำรอัตรำจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ เนื่องจำกผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับประโยชน์จำกอัตรำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ ซึง่ เป็ นต้ นทุนทำงกำรเงินที่ต่ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนต่อ ส่วนของทุน อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับกำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ กองทรัสต์มีโอกำสในกำรสร้ ำงกระแสรำยได้ ส่วนเพิ่มจำกทรัพย์สิน หลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่สำม สำหรับกำรจ่ำยชำระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมได้
นอกจำกนี ้ ประมำณกำรอัตรำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนของกองทรัสต์ กรณีที่มีกำรกู้ยืมสำมำรถ
เทียบเคียงได้ กับอัตรำผลตอบแทนของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์อื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน
กล่ำวคือ อำคำรคลังสินค้ ำและโรงงำนให้ เช่ำ ที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดตัง้ แต่ 3,000 ล้ ำนบำทขึน้ ไป โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
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ตำรำงแสดงอัตรำกำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน
ชื่อย่ อหลักทรั พย์

มูลค่ ำสินทรั พย์
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
(ล้ ำนบำท)

รำคำตลำดเฉลี่ย 15
วันทำกำร*1
(บำทต่ อหน่ วย)

อัตรำกำรจ่ ำย
ประโยชน์ ตอบแทน
และเงินคืนทุน
(Total Distributable
Yield) (ร้ อยละ)*2

กรรมสิทธิ์และสิทธิกำรเช่ ำ (Freehold and Leasehold)
FTREIT
40,803.46
14.26
WHART
39,020.19
14.88
AIMIRT
6,944.95
13.35
AMATAR
4,991.83
10.35
กองทรั สต์ ลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอำยุ 30 ปี และสิทธิกำรต่ ออำยุอีก 30 ปี (Leasehold)
HREIT
11,250.94*4
8.08
4
HREIT
11,250.94*
8.08
(กรณี ไ ม่ มี ก ำรกู้ยื ม เงิ น เพิ่ ม เติ ม
สำหรับเข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม)*6
หมายเหตุ:

อัตรำกำรจ่ ำย
ประโยชน์ ตอบแทน
(Dividend Yield)
(ร้ อยละ)*3

4.66%
5.12%
5.68%
6.72%

4.66%
4.68%
5.68%
6.72%

8.52%*5
7.91%

7.67%*5
7.19%

*1 คานวณจากราคาตลาดเฉลี ย่ 15 วันทาการ (ราคาปิ ด) ตัง้ แต่วนั ที ่ 3 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที ่ 21 สิ งหาคม 2563
* 2 อัต ราการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนและเงิ น คื น ทุน (Total Distributable Yield) ส าหรั บ FTREIT WHART AIMIRT และ AMATAR
คานวณจากเงิ นจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิ นคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลัง และราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ (ราคาปิ ด) คานวณ
เฉลีย่ 15 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที ่ 3 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที ่ 21 สิ งหาคม 2563
*3 อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend Yield) เป็ นอัตราผลตอบแทนทีไ่ ม่รวมเงิ นคืนทุนจากการประกาศการจ่ายเงิ นคื นทุน (หาก
มี)
4
* อ้างอิ งประมาณการสิ นทรัพย์ รวมของกองทรัสต์ ภายหลังการลงทุนในทรัพย์ สินหลักที ่กองทรัสต์ จะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ่สามจานวน
11,250.94 ล้านบาท ประกอบด้วยสิ นทรัพย์รวมเดิ มของกองทรัสต์ จานวน 9,913.24 ล้านบาท (ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2563 ซึ่งเป็ นวัน
สิ้ นงวดงบการเงิ นไตรมาสล่าสุด ) และมูลค่าสิ นทรัพย์ หลักที ก่ องทรัสต์ จะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ส่ าม จานวนไม่เกิ น 1,337.70 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบี ยน และภาษี ธุรกิ จเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื น่ ๆ ทีเ่ กี ย่ วข้องที ่
กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบ)
5
* อ้างอิ งจากประมาณการกรณี ทีก่ องทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์ สินหลักที จ่ ะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ่สาม ในมูลค่าสูงสุดรวมไม่เกิ น 1,337.70
ล้านบาท โดยประมาณการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นคื นทุนสาหรับปี ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2564 ถึ งวันที ่ 31 ธันวาคม 2564
เท่ากับ 0.69 บาทต่อหน่วย (แบ่งเป็ นเงิ นจ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.62 บาท และเงิ นคืนทุน 0.07 บาท) และราคาตลาดเฉลี ย่ 15 วันทา
การ ตัง้ แต่วนั ที ่ 3 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที ่ 21 สิ งหาคม 2563ของกองทรัสต์ ทีร่ าคา 8.08 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงประมาณ
การเท่านัน้ และไม่อาจรับรองผลได้
6
* ปรับปรุงประมาณการในกรณี ทีก่ องทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์ สินหลักที ่ จะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ส่ าม โดยไม่มีการกู้ยืมเงิ นเพิ่ มเติ ม ซึ่ งเป็ น
เพียงการแสดงประมาณการเท่านัน้ และไม่อาจรับรองผลได้
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ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์

บริษัทฯ ในฐำนะผู้จดั กำรกองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์สร้ ำงอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระดับที่เหมำะสม และ
ยัง่ ยืนในระยะยำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยภำยหลังจำกที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
สำม และเป็ นผู้มีสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน และอำคำรโรงงำนและคลังสินค้ ำ ผู้จดั กำรกองทรัสต์มีนโยบำยในกำรนำทรัพย์สิน
หลัก ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ ส ำมออกให้ เ ช่ ำ แก่ ผ้ ูเ ช่ ำ พื น้ ที่ โดยผู้จัด กำรกองทรั ส ต์ จ ะว่ ำ จ้ ำง WHAID ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินประเภทโรงงำนและคลังสินค้ ำ ให้ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้บริ หำร
อสังหำริ มทรั พย์ (Property Manager) โดยจะมีหน้ ำที่ดำเนินกำรติดต่อหำลูกค้ ำ หำผู้ที่มีควำมประสงค์ ที่จะใช้ บริ กำร
และ/หรื อเช่ำพื ้นที่ของทรัพย์สินดังกล่ำว รวมทัง้ เจรจำข้ อสัญญำกับผู้ที่สนใจในกำรเช่ำพื ้นที่ นอกจำกนัน้ ยังมีหน้ ำที่ในกำร
ทำกำรตลำดและส่งเสริ มกำรตลำดโดยติดต่อกับลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยโดยตรง หรื อกำรติดต่อผ่ำนนำยหน้ ำต่ำง ๆ ด้ วย ทังนี
้ ้
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ จำกส่วนที ่ 2 ข้อ 3.2.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
1.4

กำรกู้ยืมเงิน

เงินกู้ยืมที่กองทรัสต์มีอยู่เดิม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ซึ่งเป็ นวันสิ ้นงวดงบกำรเงินไตรมำสล่ำสุด มีจำนวน
ทังสิ
้ ้น 3,320,000,000 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 33.49 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ โดยเมื่อรวมกับประมำณกำรเงิน
กู้ยืมระยะยำวเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมและใช้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ จำนวนไม่เกิน
650,000,000 บำท กองทรัสต์จะมีสดั ส่วนเงินกู้ยืมคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 35.29 ของมูลค่ำสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์
ภำยหลังกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม โดยอัตรำส่วนหนี ้สินดังกล่ำวยังคงเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ ว่ำ กองทรัสต์สำมำรถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรื อไม่เกิน
ร้ อยละ 60 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์สำหรับกองทรัสต์ที่ มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุน
ได้ (Investment Grade) จำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือครั ง้ ล่ำสุดโดยสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน ซึ่งกองทรัสต์ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ในระดับ BBB+ เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563 ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ ได้ ปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ของสัญญำกู้ยืมเงิน ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดวงเงินกู้และควำมเห็นของ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ตอ่ กำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้ จำกส่วนที ่ 2 ข้อ 3.2.1.10 การกูย้ ื มเงิ นของกองทรัสต์
1.5

ประมำณกำรรำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยของกองทรั สต์ สำหรั บรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกกำรลงทุนใน
ทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม

ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและเป็ นข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต
(Forward-looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่ำวตังอยู
้ ่บนข้ อสมมติฐำนหลำยประกำรตำมที่ระบุอยู่ใน “งบกำไรขำดทุน
และกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ สำหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564”
และอยู่ภำยใต้ ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร ซึ่งอำจทำให้ ผ ลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่
ประมำณกำรไว้ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่รับรองหรื อรับประกันข้ อมูลในส่วนนี ้ และไม่รับรองหรื อรับประกัน
กำรคำดกำรณ์ ภำยใต้ สมมติฐำนที่ระบุในประมำณกำร รวมตลอดจนไม่รับรองว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะบรรลุผลหรื อ
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น่ำจะบรรลุผลหรื อถูกต้ อง เนื่องจำกข้ อมูลดังกล่ำวจัดทำบนสมมติฐำนในช่วงเวลำที่จดั ทำรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติเท่ำนัน้
รำยได้ และเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่แท้ จริงอำจจะแตกต่ำงจำกรำยได้ และเงินจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ที่
ปรำกฏในประมำณกำรของกองทรั สต์ นอกจำกนี ้ ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนตำม
สถำนกำรณ์สมมติจะไม่ได้ รับกำรปรับปรุงสำหรับเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นภำยหลังวันที่ของเอกสำรฉบับนี ้
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยู่บนสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งสมมติฐำนและกำรประมำณกำรอยู่ภำยใต้ ควำมไม่แน่นอน
และควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเมือง และกำรแข่งขันที่สำคัญจำนวนมำก ซึง่ บริ ษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่
สำมำรถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตังอยู
้ ่บนสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรตัดสินทำงธุรกิจในอนำคตที่อำจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้
บริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน จึงไม่รับรองว่ำประมำณกำรดังกล่ำวจะเกิดขึน้ จริ ง ข้ อมูลทำงกำรเงินที่คำดกำรณ์ ใน
เอกสำรฉบับนี ้อำจมีควำมแตกต่ำงจำกผลที่เกิดขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ผู้ ลงทุนควรระมัดระวังในกำรใช้ ข้อมูลประมำณกำร
ในส่วนนี ้

รำยได้ จำกค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำยได้ อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กำไรสุทธิของอสังหำริมทรั พย์

ทรั พย์ สนิ
ที่มีอยู่เดิม
ล้ ำนบำท
686.85
0.95
687.80

ทรั พย์ สนิ
หลังกำรลงทุน
เพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม
ล้ ำนบำท
788.98
1.09
790.07

47.52
640.28

52.61
737.46

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรและค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรกองทรัสต์
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ตดั จ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สิน
หลักที่จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่สำม
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ย
กำไรสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทน

40.66
12.04

44.80
12.04

114.62
472.96

44.13
123.22
513.27

บวกกลับ (หักออก) รำยได้ จำกค่ำเช่ำและบริกำรที่มิได้ รับชำระเป็ นเงินสดจริ ง
หักออก ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์รอกำรรับรู้
บวกกลับ ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรจ่ำยล่วงหน้ ำ
เงินสดสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทน

0.30
(1.30)
3.82
475.78

(0.29)
(1.30)
22.48
534.16

บวกกลับ สภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกกำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและ
เสนอขำยหน่วยทรัสต์

12.04

12.04

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 14

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

ทรั พย์ สนิ
ทรั พย์ สนิ
หลังกำรลงทุน
ที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
บวกกลับ สภำพคล่องส่วนเกินที่เกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่

สำม

(3.69)
484.13

44.13
(2.23)
588.10

97.00
469.61

97.00
570.45

ประมำณกำรกำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน2
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินคืนทุน
กำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน

469.61
469.61

558.41
12.04
570.45

จำนวนหน่วยทรัสต์ (ล้ ำนหน่วย) 1

702.63

828.73

0.67
0.67

0.67
0.02
0.69

หักออก ภำษีมลู ค่ำเพิ่มค้ ำงจ่ำย
เงินสดสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน
ประมำณอัตรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุน (ร้ อยละ)
ประมำณกำรเงินสดสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงิน
คืนทุน

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนต่อหน่วย
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินคืนทุนต่อหน่วย
กำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุนต่ อหน่ วย
หมายเหตุ:

*1

2

จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นตัว เลขอ้ า งอิ งเพื ่ อ ใช้ ใ นการค านวณเท่ า นั้น จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ก องทรั ส ต์ จ ะออกและเสนอขาย
สุดท้ายอาจมากกว่า น้อยกว่า หรื อเท่ากับทีป่ ระมาณการนี ้
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุนอยู่บนสมมติ ฐานว่ากองทรัสต์จะมี กาไรสะสมเพี ยงพอ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 เพื ่อจ่ ายสภาพคล่องส่วนเกิ นในรู ปแบบของการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ ดี สัดส่วนการจ่ าย
ประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุนนี ้อาจมี การเปลี ่ยนแปลงได้ ทัง้ นี ้ในรู ปแบบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุนจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ประมำณกำรกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติสำหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ข้ ำงต้ น ได้ ถกู จัดเตรี ยมขึ ้นโดยอ้ ำงอิงสมมติฐำนที่สำคัญตำม “งบกำไรขำดทุนและกำร
จ่ำยประโยชน์ ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์ สมมติ สำหรั บปี ตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564” ที่
บริ ษัทฯ พิจำรณำเห็นว่ำสมมติฐำนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ได้ จดั ทำรำยงำนตำมสถำนกำรณ์
สมมติ และผู้สอบบัญชี รับอนุญำตไม่พบสิ่งที่ เป็ น เหตุให้ เชื่ อว่ำสมมติฐำนในกำรจัดทำงบกำไรขำดทุนและกำรจ่ ำ ย
ประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล อย่ำงไรก็ตำม ผู้ลงทุ นควรพิจำรณำสมมติฐำนเหล่ำนัน้ รวมทัง้
ประมำณกำรกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์ สมมติ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
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กองทรัสต์ ในอนำคตด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมใน “งบกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ สำหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564”
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ได้ จัดทำประมำณกำรผลตอบแทนสำหรั บ ปี 2564 เต็มปี คื อ ตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม ถึง 31
ธันวำคม 2564 และขอผ่อนผันกำรจัดทำประมำณกำรผลตอบแทนสำหรับปี 2563 เนื่องจำกบริ ษัทฯ คำดว่ำกำรเข้ ำลงทุน
ในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม จะดำเนินกำรแล้ วเสร็จภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2564 โดยอยูใ่ นช่วงประมำณ
เดือนธันวำคม 2563 ดังนัน้ กำรจัดทำประมำณกำรผลตอบแทนสำหรับปี 2563 จะมีระยะเวลำประมำณกำรผลตอบแทน
จำกทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ภำยใต้ โครงสร้ ำงของกองทรัสต์ เพียงประมำณ 1 เดือน ซึง่ อำจไม่สะท้ อน
ประมำณกำรผลตอบแทนจำกทรั พย์ สินหลักที่ จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่ สำมดังกล่ำวเต็มรอบปี ได้ ทัง้ นี ้ จึงมี กำรจัดทำ
ประมำณกำรสำหรับปี 2564 เพื่อสะท้ อนประมำณกำรผลตอบแทนจำกทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่ำวเต็มรอบปี
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของนักลงทุน
อ้ ำงอิงจำกประมำณกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติสำหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 กรณีที่ ณ วันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่สำมยังอยู่ในระหว่ำงกำรจัดหำผู้เช่ำจำนวน 2 อำคำร กล่ำวคือ 1) อำคำร D.46 โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1 (WHA ESIE 1) มีพื ้นที่ประมำณ 3,260 ตำรำงเมตร และ 2) อำคำร B.10 โครงกำรดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พำร์ ค 2 (WHA LP 2) มีพื ้นที่ประมำณ 5,124 ตำรำงเมตร (พื ้นที่รวมของทัง้ 2 อำคำรดังกล่ำวประมำณ 8,384
ตำรำงเมตร) และกองทรัสต์ยังไม่สำมำรถหำผู้เช่ำได้ ในช่วงเวลำดังกล่ำว เจ้ ำของทรัพย์สินจะต้ องชดเชยรำยได้ ให้ แก่
กองทรัสต์ภำยใต้ ร่ำงสัญญำตกลงกระทำกับเจ้ ำของทรัพย์สิน เป็ นจำนวนประมำณ 16.6 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นประมำณ
ร้ อยละ 2.1 ของรำยได้ จำกค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรตำมงบกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์
สมมติสำหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ทังนี
้ ้ เมื่อนำประมำณกำรกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วอ้ ำงอิงตำม หนังสือของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ กลต.จท.(ว)
13/2556 เรื่ อง นำส่งประกำศเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ และกำหนดรำยกำร
ปรับปรุ งกำไรสุทธิเพื่อใช้ คำนวณกำรจ่ำยเงินปั นผล มำคำนวณอัตรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกกำไรสุทธิที่ปรับปรุ ง
แล้ ว สำหรับกรณีทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในปั จจุบนั อัตรำกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจะคิดเป็ นร้ อยละ 98.7 ของกำไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว สำหรับกรณีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์หลังกำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนเท่ำกับ 558.41 ล้ ำนบำท โดยกองทรัสต์จะสำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกประมำณกำรกำไรสุทธิจำนวน
513.27 ล้ ำนบำท และสำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนจำกกำไรสะสมของกองทรัสต์จำนวน 45.14 ล้ ำนบำท โดยอัตรำกำร
กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน (ที่จ่ำยจำกประมำณกำรกำไรสุทธิ) เท่ำกับร้ อยละ 96.1 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
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ทรั พย์ สนิ
ทรั พย์ สนิ ที่มีอยู่
หลังกำรลงทุน
เดิม เพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
กำไรสุทธิท่ สี ำมำรถนำมำจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ (หักออก) รำยได้ จำกค่ำเช่ำและบริกำรที่มิได้ รับชำระเป็ นเงินสดจริ ง
หักออก ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์รอกำรรับรู้
บวกกลับ ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรจ่ำยล่วงหน้ ำ
กำไรสุทธิท่ ปี รั บปรุ งแล้ ว

472.96
0.30
(1.30)
3.82
475.78

513.27
(0.29)
(1.30)
22.48
534.16

ประมำณกำรกำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทน
อัตรำส่วนกำไรสุทธิที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ ว (ร้ อยละ)

469.61
98.7

558.41
96.1

เพื่อแจกแจงให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประเมินประมำณกำรผลตอบแทนสำหรับงวด 12 เดือนช่วงเวลำประมำณกำร
วันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 หลังกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมระหว่ำง
ผลประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนตำมตำรำงด้ ำนล่ำง
ทรั พย์ สนิ
ประมำณกำร
หลังกำรลงทุน อัตรำกำรเงิน
เพิ่มเติมครั ง้ ที่
จ่ ำยผู้ถอื หน่ วย
สำม (ล้ ำน
(ร้ อยละ) /1
บำท)
ประมำณกำรกำรจ่ ำยประโยชน์ ตอบแทน
และเงินคืนทุน (ล้ ำนบำท)
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินคืนทุน
/1

0.69
0.67
0.02

8.52
8.34
0.18

คานวนจากราคาตลาดเฉลี ่ย 15 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที ่ 3 สิ งหาคม 2563 ถึ งวันที ่ 21 สิ งหาคม 2563 ของกองทรัสต์ ที ่ราคา 8.08 บาทต่อ
หน่วย

งบกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์ สมมติสำหรับปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เป็ นกำรประมำณกำรกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน โดยพิจำรณำจำกเงินสด
สุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนได้ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกงบกำรเงินของกองทรัสต์ฉบับงวด 6
เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 กองทรัสต์มีกำไรสะสมจำนวน 343.67 ล้ ำนบำท กองทรัสต์จึงสำมำรถนำมำใช้ ใน
กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ เพียงพอ
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ข้ อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรั พย์ ท่ ผี ่ ำนมำ
ผลกำรดำเนินงำนของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 – 2562 และงวดหกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
รำยกำร
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 62
30 มิ.ย. 63
โรงงำน
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (ร้ อยละ)/1

30.3

80.1

90.9/3

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย (บำท/ตร.ม./เดือน)

159.4

พื ้นที่เช่ำ (ตร.ม.)/2

35,866

175.6
35,866

177.7
35,866

อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (ร้ อยละ)/1

-

100.0

42.4/4

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย (บำท/ตร.ม./เดือน)

-

150

150

3,777

3,777

8,901/4

อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (ร้ อยละ)/1

27.4

82.0

81.3/5

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย (บำท/ตร.ม./เดือน)

159.4

172.6

174.8

พื ้นที่เช่ำ (ตร.ม.) /2

39,643

39,643

44,767

รำยได้ คำ่ เช่ำ

12.5

28.7

22.7

รำยได้ คำ่ บริกำร

8.3

19.2

15.2

รำยได้ รวม
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอำคำร/6

20.8
2.4

47.9
4.7

37.9
-

คลังสินค้ ำ

พื ้นที่เช่ำ (ตร.ม.)
โรงงำนและคลังสินค้ ำ

โครงสร้ ำงรำยได้

/1

หมายเหตุ :

/2

/3

/4

อัตราการเช่าพืน้ ทีค่ านวณ ณ วันสิ้ นงวดเท่านัน้
พืน้ ที เ่ ช่าไม่รวมทรัพย์ สินหลักที จ่ ะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งทีส่ ามที อ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันสิ้ นงวดดังกล่าว ได้แก่
อาคารโรงงาน จานวน 1 ยูนิต กล่าวคือ ยูนิต Z62+Z62B ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าประมาณ 3,360 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ หาก
คานวณรวมพื ้นที ่ยูนิต Z62+Z62B ซึ่ งคาดว่าจะก่ อสร้ างแล้วเสร็ จก่ อนวันเข้าลงทุน จะมี พื้นที ่เช่ารวมในส่วน
โรงงานที ่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุน จานวน 39,226 ตร.ม. และมี พื้น ที ่เช่ ารวมทัง้ หมดที ่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุน
จานวน 48,127 ตร.ม.
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สินประเภทโรงงานไม่รวมทรัพย์ สินหลักทีจ่ ะลงทุนเพิ่ มเติ มครัง้ ทีส่ ามทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ก่ อสร้ าง ณ วันสิ้ นงวดดังกล่ าว จานวน 1 ยู นิต กล่ าวคื อ ยู นิต Z62+Z62B ทัง้ นี ้ หากคานวณรวมพื ้นที ่ยูนิต
Z62+Z62B ซึ่ ง คาดว่ า จะก่ อ สร้ า งแล้ว เสร็ จ และมี ผู้เ ช่ า ก่ อ นวัน เข้ า ลงทุน คาดการณ์ อ ัต ราการเช่ า พื ้น ที ่ของ
ทรัพย์สินประเภทโรงงาน ณ วันทีเ่ ข้าลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 91.7
รวมพิ้ นที ่อาคารประเภทคลังสิ นค้ายูนิต B10 ขนาดพืน้ ที ่เช่าประมาณ 5,124 ตารางเมตร ซึ่ งก่อสร้างแล้วเสร็ จ
และได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) ในวันที ่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างการจัดหาผู้
เช่า

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 18

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์
/5

/6
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Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสิ นค้าไม่รวมทรัพย์ สินหลักทีจ่ ะลงทุนเพิ่ มเติ มครัง้ ทีส่ ามที ่
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ วันสิ้ นงวดดังกล่าว จานวน 1 ยูนิต กล่าวคือ ยูนิต Z62+Z62B ทัง้ นี ้ หากคานวณรวม
พื ้นที ่ยูนิต Z62+Z62B ซึ่ งคาดว่ าจะก่ อสร้ างแล้วเสร็ จและมี ผู้เช่ าก่ อนวันเข้าลงทุน คาดการณ์ อตั ราเช่าของ
ทรัพย์ สินประเภทโรงงานและคลังสิ นค้า ณ วันที ่เข้าลงทุนเท่ากับ 82.6 โดยคาดว่าจะมี พื้นที ่ที่อยู่ ระหว่างการ
จัดหาผู้เช่า 2 ยูนิต คื อ อาคารโรงงานประเภท Detached Building ยูนิต D46 ขนาดพืน้ ที ่เช่าประมาณ 3,260
ตารางเมตรและ อาคารคลังสิ นค้า ยูนิต B.10 ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่าประมาณ 5,124 ตารางเมตร
ค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอาคารประกอบด้วย ค่าบารุ งรักษาเชิ งป้องกัน ค่าซ่ อมแซมอาคารทัว่ ไป ค่ าจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง และค่ารักษาความสะอาด

ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของผลกำรดำเนินงำนของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ก่อนกำร
ลงทุน ของกองทรั สต์ สำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2562 และงวดหกเดื อน สิน้ สุดวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2563 ดังกล่ำว ได้ ถกู เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 3.2 ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
หัวข้ อผลกำรดำเนินงำนในอดีตของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
1.7

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทรั สต์

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บ
จำกกองทรั สต์
1. ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์
(ก) ค่ำธรรมเนียมผู้จดั กำรกองทรัสต์

(ข) ค่ำธรรมเนี ยมในกำรได้ มำ/จำหน่ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์( Acquisition/
Disposal Fee)

เพดำน % ของ NAVต่ อ
ปี หรื อภำยหลังกำรทำ
ธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
0.75%

ตำมที่จ่ำยจริง

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 19

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่ำทรัพย์สินรวม
ของกองทรั สต์ โดยมีค่ำธรรมเนี ยมขัน้
ต่ำ 12.5 ล้ ำนบำทต่อปี
กรณีได้ มำซึง่ ทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จดั กำรกองทรัสต์
ไม่ เ กิ น 0.75% ของมูล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น ที่
ได้ มำของกองทรัสต์
กรณีได้ มำซึง่ ทรัพย์สินอื่น
ไม่ เ กิ น 1.00% ของมูล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น ที่
ไ ด้ ม ำ ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์
กรณี จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้
จำหน่ำยไปของกองทรัสต์

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บ
จำกกองทรั สต์

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
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เพดำน % ของ NAVต่ อ
ปี หรื อภำยหลังกำรทำ
ธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

2. ค่ ำ ธรรมเนี ย มทรั ส ตี แ ละผู้เ ก็ บ รั ก ษำ
ทรัพย์สิน

0.75%

ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่ำทรัพย์สินรวม
ของกองทรั สต์ โดยมีค่ำธรรมเนี ยมขัน้
ต่ำ 8 ล้ ำนบำทต่อปี

3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

0.50%

ไม่ เ กิ น 0.50% ต่ อ ปี ของเงิ น ทุ น จด
ทะเบียนของกองทรัสต์

4. ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
(ก) ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์

(ข) ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำผู้เช่ำ
(1) ผู้เช่ำรำยเดิมต่อสัญญำ
- อำยุสญ
ั ญำเช่ำตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
- อำยุสญ
ั ญำเช่ำไม่ถงึ 3 ปี

ปี ที่ 1 - 5 ร้ อยละ 1.75 ของรำยได้ จำก
กำรดำเนินงำน
ปี ที่ 6 - 10 ร้ อยละ 5 ของรำยได้ จำกกำร
ดำเนินงำน

3.00%

(2) ผู้เช่ำรำยใหม่ทำสัญญำ
- อำยุสญ
ั ญำเช่ำตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
- อำยุสญ
ั ญำเช่ำไม่ถงึ 3 ปี
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำน ซ่อมแซม
ปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ ำง ต่ อ เติ ม และพัฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์

ตำมที่จ่ำยจริง

(ง) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ก ำ ร จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
หน่วยทรัสต์

3.00%

5. ค่ ำ ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกับ กำรจัด หำเงิ น
กู้ยืมหรื อกำรออกตรำสำรที่มีลักษณะ
เดียวกัน

ตำมที่จ่ำยจริง

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 20

0.5 เดือน
ไม่เกิน 0.5 เดือน
(คำนวณตำมระยะเวลำเช่ำจริ งหำร 3
ปี )
1 เดือน
ไม่เกิน 1 เดือน
(คำนวณตำมระยะเวลำเช่ำจริ งหำร 3
ปี )
ไม่เกิ น 2.0% ของมูลค่ำงำนซ่อมแซม
ปรั บปรุ ง ก่อสร้ ำง ต่อเติม และพัฒนำ
(กรณีที่ผ้ จู ดั กำรกองทรัสต์ได้ มอบหมำย
ให้ ผ้ บู ริหำรอสังหำริมทรัพย์ดำเนินกำร)
ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขำย
ตำมที่จ่ำยจริง

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์เหมรำช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์

ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บ
จำกกองทรั สต์
6.

เพดำน % ของ NAVต่ อ
ปี หรื อภำยหลังกำรทำ
ธุรกรรมในแต่ ละครั ง้
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

ค่ ำใช้ จ่ำยที่คำดว่ ำจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)

0.50%

ตำมที่จ่ำยจริง

-

ตำมที่จ่ำยจริง หรื อตำมที่ปรำกฏใน
ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2.10 ค่ำใช้ จ่ำยที่จะเรี ยก
เก็บจำกกองทรัสต์

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกันภัย

7. ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมรำยปี
และค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำรงสถำนะเป็ น
ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
หลั ก ทรั พ ย์ ค่ ำ ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษำ
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร โ ฆ ษ ณ ำ แ ล ะ
ประชำสัมพันธ์ กรณีที่มีกำรระดมทุน
1.8

เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเพิ่มทุนครั ง้ ที่สอง
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะยกเลิกกำรระดมทุนเพื่อเพิ่มทุน
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

1.9

มีกำรกระจำยกำรถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกำรรับหน่วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่ำเงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น (ถ้ ำมี) มีมลู ค่ำไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี ผู้จดั กำรกองทรัสต์
หรื อผู้ลงทุนต่ำงด้ ำว ไม่เป็ นไปตำมอัตรำหรื อหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่สำมำรถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ไม่สำมำรถโอนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีให้ แ ล้ วเสร็ จภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกฎหมำยกำรเงิน เศรษฐกิจ ภำวะตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกำรเมืองทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญที่มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำนรำชกำร สัง่ ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
มีเหตุอื่นใดตำมเงื่ อนไขกำรบอกเลิกสัญญำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำย
หน่วยทรัสต์ (Underwriting Agreement)

เงื่อนไขในกำรชดเชยรำยได้
ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี แรกนับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุน ในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมตกลงรับชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร (รวมเรี ยกเป็ น “ค่ำ
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เช่ำ”) สำหรับกรณีที่ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมไม่มีผ้ เู ช่ำ หรื อชำระค่ำเช่ำส่วนขำดจำกอัตรำค่ำ
เช่ำขันต
้ ่ำให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำที่เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมตกลงรับ
ชดเชยรำยได้ คำ่ เช่ำแบ่งตำมประเภทของทรัพย์สินที่เช่ำ ดังนี ้
ทรั พย์ สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม
กำรชดเชยรำยได้ ตอ่ ตำรำงเมตรต่อเดือน (บำท)
- อำคำรโรงงำนแบบ Attached Building
- อำคำรโรงงำนแบบ Detached Building
- อำคำรคลังสินค้ ำ

164
189
150

ทังนี
้ ้ กำรชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำดังกล่ำวจะไม่ใช้ บงั คับกับสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำรที่ทำขึ ้นก่อนวันที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม (โปรดพิจำรณำเงื่อนไขกำรชดเชยรำยได้ และ
รำยละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 3.2.1.9 สรุ ปสำระสำคัญของร่ ำงของสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหลักที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม)
1.10

กำรวิเครำะห์ เกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงกำรเงินของ WHAID และ/หรื อ เจ้ ำของทรั พย์ สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม

เนื่องจำก WHAID และ/หรื อ เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมจะเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำเช่ำ
ทรัพย์สินและสัญญำตกลงกระทำกำรสำหรับกำรชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำให้ แก่กองทรัสต์จำกทรัพย์สิน หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่สำมที่ไม่มีผ้ เู ช่ำ และกำรชดเชยส่วนขำดจำกอัตรำค่ำเช่ำขัน้ ต่ำให้ แก่กองทรัสต์ รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรปรับปรุ ง/
เปลี่ยนทรัพย์สิน และกำรชำระภำษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม เป็ น
ระยะเวลำ 3 ปี แรกนับจำกวันที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำร
เงินและผู้จัดกำรกองทรัสต์ จึงได้ พิจำรณำถึงควำมสำมำรถทำงกำรเงินในกำรปฏิบัติตำมสัญญำตกลงกระทำกำรของ
WHAID ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญำร่วมกับเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม
ภำระกำรชดเชยรำยได้ คำ่ เช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำรในระยะเวลำประมำณ 1 ปี
รำยกำร
กำไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภำษี นิติบคุ คล ค่ำเสื่อม และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA)/1
ประมำณกำรภำระกำรชดเชยรำยได้ ค่ำ เช่ ำ ตำมสัญ ญำตกลงกระท ำกำรของ
เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนในปั จจุบันและทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ต่อกองทรัสต์ในปี 2564/2
หมายเหตุ

/1

มูลค่ ำ
(ล้ ำนบำท)
3,244.33
28.49

กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี นิติบคุ คล ค่าเสือ่ ม และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) สาหรับงวด 12 เดือนล่าสุด ถึงไตรมาสที ่ 2
สิ้ นสุด ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
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/2

ประมาณการภาระการชดเชยรายได้ค่าเช่าตามสัญญาตกลงกระทาการสาหรับทรัพย์ สินหลักที ่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั และ
สาหรับทรัพย์ สินหลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ่สาม ในระยะเวลา 12 เดือน อ้างอิ งรายงานประมาณการงบกาไร
ขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ สาหรับวันที ่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เมื่อเปรี ยบเทียบกำไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภำษี นิติบคุ คล ค่ำเสื่อม และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) ในระยะเวลำ 12
เดือนล่ำสุด ถึงไตรมำสที่ 2 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 ดังกล่ำว เทียบกับประมำณกำรภำระกำรชดเชยรำยได้ ค่ำ
เช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำรตำมตำรำงด้ ำนบน จะเห็นว่ำ WHAID มีกำไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภำษี นิติบุคคล ค่ำเสื่อม
และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) ที่เพียงพอในกำรชำระภำระทำงกำรเงินดังกล่ำว นอกจำกนี ้ WHAID มีอตั รำส่วนหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 มิถนุ ำยน 2563 เท่ำกับ 0.8 ซึง่ จะเห็นได้ วำ่ WHAID ยังคงมีสถำนะทำงกำรเงินอยู่
ในระดับที่มนั่ คง
นอกจำกนี ้ WHAID ได้ รับ Credit Rating ระดับ A- (Negative) จำกกำรจัดอันดับเครดิตโดย TRIS ณ วันที่ 27
กันยำยน 2562 จึงคำดว่ำเจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมจะมีควำมสำมำรถทำงกำรเงินเพียงพอในกำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำว
โปรดพิจำรณำกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงกำรเงินของ WHAID และ/หรื อ เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ ที่สำม ในส่วนที่ 2 ข้ อ 3.2.2.8 กำรวิเครำะห์ เกี่ ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน และ
ควำมสำมำรถของ WHAID และ/หรื อ เจ้ ำของทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำม ในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรชำระ
ค่ำเช่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำรที่เกี่ยวข้ อง
2.

ควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรั สต์

กำรลงทุนในหน่วยทรัสต์มีควำมเสี่ยง ผู้ ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยงอย่ำงรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ
ลงทุน ทังนี
้ ้ ในส่วนนี ้จะกล่ำวถึงควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุน ในหน่วยทรัสต์ โดยสรุ ปเท่ำนั ้น เนื ้อหำในรำยละเอียด
ของปั จจัยควำมเสี่ยงได้ ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.5 ปั จจัยควำมเสี่ยงของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลฉบับนี ้
2.1

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรั สต์ หรื อกำรดำเนินงำนของกองทรั สต์
2.1.1 สมมติฐำนในรำยงำนประมำณกำรงบกำไรขำดทุนและกำรจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์
สมมติมีควำมไม่แน่นอน และขึน้ อยู่กับควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเงิน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และกำรแข่งขัน ซึง่ อำจส่งผลให้ ผลประกอบกำรที่แท้ จริงแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำร
ไว้ อย่ำงมีนยั สำคัญและอำจส่งผลต่อมูลค่ำที่ได้ ลงทุนในกองทรัสต์
2.1.2 ควำมเสี่ยงของผลประกอบกำรของกองทรัสต์ขึ ้นอยู่กบั ควำมสำมำรถของผู้จดั กำรกองทรัสต์ และผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ในกำรจัดกำรและจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
2.1.3 ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจสูญเสียผู้จัดกำรกองทรัสต์และ/หรื อผู้บริ หำรอสังหำริ ม ทรัพย์ หรื อผู้จัดกำร
กองทรัสต์และ/หรื อผู้บริ หำรอสังหำริ มทรัพย์อำจสูญเสียบุคลำกรที่เป็ นผู้บริ หำรระดับสูงและบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
2.1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำเงินค่ำเช่ำสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่ออำยุไปอีก 30 ปี และกำรอำจไม่ได้ รับ
กำรต่อสัญญำเช่ำทรัพย์สินออกไปอีก 30 ปี
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 23
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2.1.5 ควำมเสี่ยงจำกควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้น
2.1.6 รำยได้ ของกองทรัสต์ขึ ้นอยู่กบั ฐำนะทำงกำรเงินของผู้เช่ำพื ้นที่ และกำรตัดสินใจต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร เมื่อสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรของผู้เช่ำพื ้นที่สิ ้นสุดลง
2.1.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่ในทรัพย์สินไม่ให้ ควำมยินยอมเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำเช่ำและสัญญำบริ กำรกับ
กองทรัสต์
2.1.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ ประโยชน์จำกทรัพย์สินของโครงกำร เนื่องจำกคู่สญ
ั ญำไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนและกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
2.1.9 ควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยจำกกำรดัดแปลงหรื อติ ดตัง้ อุปกรณ์ Solar Rooftop และกำรประกอบ
กิจกำรโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำเพื่อจำหน่ำยของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
ยูทิลิตี ้ส์ แอนด์ พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน)
2.1.10 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่เจ้ ำของทรัพย์สินมีสิทธิกำรก่อสร้ ำงส่วนขยำยเพิ่มเติม (Expandable Area) ในพื ้นที่
ส่วนที่ติดกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
2.1.11 ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจำกกำรที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน
2.1.12 กองทรั ส ต์ ต้ อ งพึ่ง พำเจ้ ำ ของทรั พ ย์ สิ น หรื อ บุค คลที่ เ จ้ ำ ของทรั พ ย์ สิ น ก ำหนดส ำหรั บ กำรให้ บ ริ ก ำร
สำธำรณูปโภคบำงประกำร
2.1.13 ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจไม่สำมำรถหำผู้เช่ำได้ ภำยหลังสิ ้นสุดระยะเวลำที่มีกำรชดเชยรำยได้ ค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
2.1.14 ควำมเสี่ยงจำกกำรชดเชยค่ำเช่ำส่วนขำดจำกอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมสัญญำตกลงกระทำกำร
2.1.15 ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
2.2

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์
2.2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่สงู ขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่ อัตรำกำรเช่ำ และอัตรำค่ำ
เช่ำ
2.2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของผู้เช่ำ และ/หรื ออุตสำหกรรม และ/หรื อสัญชำติของผู้เช่ำของทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์
2.2.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรหำผู้เช่ำเมื่อใกล้ สิ ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำของกองทรัสต์
2.2.4 ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สำมอำจมีควำมชำรุดบกพร่อง หรื ออำจมีกำรปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมำย
และกฎระเบียบ หรื ออำจมีควำมบกพร่องอื่น
2.2.5 ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำของอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนตำมกำรประเมินมูลค่ำโดยผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินไม่ได้ เป็ นเครื่ องแสดงมูลค่ำที่แท้ จริ งของอสังหำริ มทรัพย์ และไม่สำมำรถรับประกันได้ ว่ำรำคำที่
กองทรัสต์เข้ ำลงทุนดังกล่ำวนันจะเป็
้
นไปตำมมูลค่ำประเมินไม่วำ่ ในปั จจุบนั หรื อในอนำคต
2.2.6 ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจเข้ ำลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์สงู กว่ำมูลค่ำตำมกำรประเมินมูลค่ำโดยผู้ประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สิน ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สินทำงบัญชีและกองทรัสต์
อำจต้ องมีกำรลดทุนเพื่อจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
2.2.7 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ มูลค่ำจะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่
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2.2.8 ควำมเสี่ยงที่อำคำรอำจมีสภำพด้ อยลงในกำรจัดหำประโยชน์ตลอดอำยุสิทธิกำรเช่ำและสิทธิกำรเช่ำที่ต่อ
อำยุไป และ/หรื อควำมเสี่ยงที่เงินเก็บสำรองเพื่อกำรซ่อมแซมหรื อกำรปรับปรุ งใหญ่ในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์อำจมีไม่เพียงพอ
2.2.9 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม
2.3

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรั พย์
2.3.1 ควำมเสี่ยงโดยทัว่ ไปในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
2.3.2 กองทรัสต์อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรขำดสภำพคล่องจำกกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และ
กำรขำดทำงเลือกอื่นในกำรใช้ ประโยชน์จำกทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
2.3.3 ควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
2.3.4 กำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนกำรบัญชีหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
2.3.5 ควำมเสี่ยงจำกกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ ำลงทุนถูกเวนคืน
2.3.6 ควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับอสังหำริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ถือครองนัน้ อำจมีค่ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกับอสังหำริ มทรั พย์
เพิ่มขึ ้นรวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ เพิ่มขึ ้น
2.3.7 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเงินชดเชยจำกกำรประกันภัยทรัพย์ สินอำจไม่ค้ ุมกับผลประโยชน์ ทำงเศรษฐกิ จที่
กองทรัสต์อำจสูญเสีย และควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์อำจขำดรำยได้ ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงกรณี เกิดควำม
เสียหำย
2.3.8 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อุทกภัย และกำรก่อวินำศภัย

2.4

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยทรั สต์ ของกองทรั สต์
2.4.1 รำคำซื ้อขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดรองอำจลดลงต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
2.4.2 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงภำษี ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
2.4.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยทรัสต์ได้
2.4.4 มูลค่ำหน่วยทรัสต์อำจลดลงหำกรำคำเสนอขำยของหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ต่ำกว่ำมูลค่ำหน่วยทรัสต์ก่อน
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
2.4.5 กำรขำยหน่วยทรัสต์ในอนำคตของ WHAID และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID อย่ำงมีนยั สำคัญ
อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อรำคำตลำดของหน่วยทรัสต์
2.4.6 เงินคืนทุนจำกกำรเลิกกองทรัสต์อำจจะน้ อยกว่ำจำนวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ลงทุนจำกกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
2.4.7 ควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ ำนวน
2.4.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
2.4.9 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์
ในตลำดหลักทรัพย์
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