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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
ของกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
1. การลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

 

1. วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ

คู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้อง

กับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT เรียบร้อยแล้ว โดยให้ถือว่า

มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์มีมติ 

2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: บริษัท  ดับบลิวเอชเอ อินดัสเต รียล บิ วดิ ง้  จ ากัด  (“บริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 2  บริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ 

อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) 

บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน มีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ HREIT โดยมี WHAID 

เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  HREIT คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ

กองทรัสต์  HREIT รวมถึงเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของ

กองทรัสต์ HREIT 

3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

: WHAID มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ

กองทรัสต์ HREIT และเป็นผู้ที่กองทรัสต์ HREIT ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ภายหลงั

การได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และบริษัทเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนัน้เป็นบริษัทยอ่ยของ WHAID  

4. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ HREIT จะน าเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินและเงินประกนัการ

เช่าและการบริการ ไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดย

การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารโรงงานแบบส าเร็จรูป (Ready-

Built) และส านกังาน 30 ปีนบัจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า และสทิธิ

ในการต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน

อื่นที่ เก่ียวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 จากบริษัท
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เจ้าของทรัพย์สินโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 477,000,000 บาท (ช าระใน

วันที่กองทรัสต์  HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์   HREIT จะมีสทิธิตอ่สญัญา

เช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุจ านวน 

30,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า  โดยไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5. 

2. เงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะมา

จากการกู้ ยืม เงินประเภทวงเงินกู้ ยื ม ระยะยาว จ านวนไม่ เกิน 

420,000,000 บาท และเงินประกันการเช่าและการบริการที่กองทรัสต์ 

HREIT ได้รับจากผู้ เช่าปัจจุบัน จ านวนไม่เกิน 80,000,000 บาท  โดย

กองทรัสต์ HREIT จะด าเนินการจดัหาวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน (ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 

80,000,000 บาท) เพื่อส ารองไว้ใช้ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้อง

คืนเงินประกนัการเช่าและการบริการท่ีน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สิน

ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ  นอกจากนี ้ใน

กรณี ที่ กองท รัสต์ ไม่อาจจัดหาวงเงินกู้ ระยะสัน้ จ านวนไม่ เกิน 

80,000,000 บาทดงักลา่วนีจ้ากสถาบนัการเงินได้กอ่นท่ีจะกองทรัสต์จะ

ด าเนินการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ผู้จัดการกองทรัสต์จะขอให้ WHAID 

หรือ บริษัทในกลุ่ม WHAID ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน  เพื่อ

ส ารองใช้ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT จะต้องคืนเงินประกนัการเช่าและ

การบริการที่น าไปใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 การ

ขอสนับสนุนทางการเงินจาก  WHAID หรือ บริษัทในกลุ่ม WHAID 

ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ WHAID หรือ บริษัทในกลุ่ม WHAID การ

เจรจา เง่ือนไข และข้อตกลงที่เก่ียวข้องระหว่าง WHAID หรือ บริษัทใน

กลุ่ม WHAID กับกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะใช้ความพยายาม
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อย่างดีที่สดุในการจัดหาวงเงินกู้ ระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย์ก่อนขอ

การสนบัสนนุทางการเงินจาก WHAID หรือ บริษัทในกลุม่ WHAID หาก

แม้  WHAID หรือ บ ริษัทในกลุ่ม  WHAID ให้การสนับสนุนเงินทุน

หมุนเวียนดงักล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์ยงัคงจะจัดหาเงินทุนหมุนเวียน

ระยะสัน้จากสถาบันการเงินต่อไป  ภาระผูกพันของ WHAID หรือ 

บริษัทในกลุ่ม WHAID ที่จะให้การสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนดงักล่าว

จะ สิน้สุดลงเมื่อกองทรัสต์ HREIT ได้รับวงเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบัน

การเงินมาทดแทนการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของ WHAID หรือ 

บริษัทในกลุ่ม WHAID ในกรณีนี ้เง่ือนไขจะเป็นไปตามสญัญาตกลง

กระท าการท่ีกองทรัสต์ HREIT อาจเข้าท ากบั WHAID ตอ่ไป 

3. ในปัจจบุนั พืน้ที่อาคารโรงงานและส านกังาน มีผู้ เช่าเต็มพืน้ที่ อย่างไรก็

ตามกองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิช าระคา่เช่าให้แก่

กองทรัสต์ HREIT ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ไมม่ีผู้ เช่า และคา่เช่าสว่นขาด

จากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรัสต์ HREIT 

เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข

เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าท ากับ 

บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิตอ่ไป 

4. กองทรัสต์  HREIT จะขอให้  บ ริษัท  ดับบลิว เอชเอ อินดัสเต รียล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“WHAID”) หรือบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สินช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา 
เป็นระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์  HREIT เข้าลงทุน หรือ
จนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  (“ระยะเวลารับประกัน”) 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ HREIT จะ
เข้าท ากับ WHAID หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สินต่อไป โดยในระหว่าง
ระยะเวลารับประกนัดงักลา่ว  กองทรัสต์ HREIT จะให้สิทธิแก่ WHAID 
หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHAID 
หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคล
อื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกวา่ระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลา
รับประกนั โดยมีอตัราคา่เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่ WHAID หรือบริษัท
เจ้าของทรัพย์สิน รับช าระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ HREIT ณ 
ขณะนัน้ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมา
ให้แก่กองทรัสต์ HREIT  
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เมื่อ WHAID หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนั

กบั WHAID หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตาม

เง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่า

หลงัคาของ WHAID หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สินภายใต้สญัญาตกลง

กระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลง

กระท าการท่ีกองทรัสต์ HREIT จะเข้าท ากบั WHAID หรือบริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สนิตอ่ไป 

อนึ่ง ในช่วงระยะเวลารับประกัน หาก  WHAID หรือ บริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สิน สามารถจัดหาผู้ เช่ามาเช่าพืน้ที่หลังคาดังกล่าวได้ โดยมี

ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกวา่ระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกนั

การช าระค่าเช่าหลงัคา ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขการเช่าและอตัรา

คา่เช่าที่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมแล้ว WHAID หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินไม่

ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคาส่วนที่เหลือของทรัพย์สินที่เช่า 

สว่นที่ WHAID หรือ บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน สามารถจดัหาผู้ เช่าได้แล้ว

ให้แก่กองทรัสต์ HREIT อีกต่อไป  อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าที่WHAID หรือ

บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน จัดหามาได้นัน้ เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคา

ดังกล่าวโดยมีอัตราค่าเช่าต ่ากว่าอัตราข้างต้น WHAID หรือบริษัท

เจ้าของทรัพย์สิน ยงัมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าสว่นท่ีขาด ส าหรับพืน้ท่ีเช่า

หลงัคาดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ HRETI ตอ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลา

รับประกนั ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเข้าท ากบั WHAID หรือบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิตอ่ไป 

5. กองทรัสต์ HREIT จะแต่งตัง้ WHAID ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม  

6. การลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้กองทรัสต์ HREIT จะ

เข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญา 

(6.1) สญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างกับเจ้าของทรัพย์สิน (ซึ่งเป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

(6.2) สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์กบัเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว  
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(6.3) สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิ) และ 

(6.4) สัญ ญ าอื่ น ใดที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง  เช่ น  สัญญ าแต่ งตั ง้ผู้ บ ริห า ร

อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาตกลงกระท าการ เป็นต้น 

 

5. รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ

เพิ่มเติม 

: ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมประกอบไปด้วยสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร

โรงงาน ดงันี ้

1. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จ านวน 8 ยูนิตโดยมีพืน้ที่

ที่ดินประมาณ 6-0-48 ไร่ พืน้ท่ีอาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร  

2. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 1 ยูนิตโดยมีพืน้ที่

ที่ดินประมาณ 6-3-50 ไร่ พืน้ท่ีอาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร  

3. พืน้ที่เช่าที่ใช้งานได้ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 

ตารางเมตร 

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ที่ที่ดินทัง้หมดประมาณ  

12-3-98 ไร่ หรือ 5,198 ตารางวา พืน้ที่อาคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 

15,916 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าที่ใช้งานได้ของส่วนหลงัคาของอาคาร 

ประมาณ 8,467 ตารางเมตร 

6. ขนาดของรายการและมลูคา่รวม

ของสิง่ตอบแทน 

: รายการเก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มูลค่า560.89 ล้านบาท หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 9.08 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์  

รายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 

477,000,000 บาท หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5.18 ของมลูค่าสินทรัพย์รวม

ของกองทรัสต์ HREIT ตามงบการเงินฉบับสอบทานสิน้สุด ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 (ช าระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้

สงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สิน

ที่เช่า (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องที่

กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อ
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สญัญาเช่าทรัพย์สินข้างต้นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่

ต่ออายุอีกจ านวน 30,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่า 

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่ เก่ียวข้องที่

กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่จะลงทุน

ดงักลา่ว ได้ค านวณรวมรายการเก่ียวโยงกนัอื่นๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เจ้าของทรัพย์สินช าระค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้ เช่า และค่า

เช่าสว่นขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT ส าหรับพืน้ที่

อาคารโรงงานและส านกังานเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรัสต์ 

HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ใน

อตัราคา่เช่าขัน้ต ่าดงัตอ่ไปนี ้

อาคารโรงงานแบบ  
Attached Building 

อาคารโรงงานแบบ  
Detached Building 

193 บาท ตอ่ ตร.ม. 210 บาท ตอ่ ตร.ม. 

ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ HREIT จะ

เข้าท ากบั บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิตอ่ไป 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

(“WHAID”) จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์  HREIT ส าหรับพืน้ที่เช่า

หลงัคา ในอตัราตารางเมตรละ 3 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 15 ปีนบั

จากวันที่กองทรัสต์  HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว (“ระยะเวลารับประกัน”) ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม

สัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์  HREIT จะเข้าท ากับ  WHAID 

ต่อไป โดยในระหว่างระยะเวลารับประกันดงักล่าว  กองทรัสต์  HREIT 

จะให้สิทธิแก่ WHAID และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHAID ในอนั

ที่จะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไมน้่อย

กว่าระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลารับประกนั โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่า

กว่าอัตราค่าเช่าที่  WHAID รับช าระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ 

HREIT ณ ขณะนัน้ๆ และเท่ากบัหรือไม่ต ่ากว่าอตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่าราย

อื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ HREIT 
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เมื่อ WHAID และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHAID ใช้สิทธิในการ

เช่าหลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การ

ช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHAID ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนั

สิน้สดุลง ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเข้าท ากบั WHAID ตอ่ไป 

3. รายการสนบัสนนุทางการเงินจาก WHAID บริษัทในกลุม่ WHAID เพื่อ

ใช้ เป็น เงินทุนหมุน เวียนของกองทรัสต์  HREIT ในวงเงินไม่ เกิน 

80,000,000 บาท เพื่อส ารองใช้ในกรณีที่ต้องคืนเงินประกนัการเช่าและ

การบริการที่น าไปใช้ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่ม ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม

สัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์  HREIT จะเข้าท ากับ  WHAID 

ตอ่ไป 

4. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้  WHAID จะเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) จาก

กองทรัสต์ HREIT ซึง่จะประกอบไปด้วย  

(1) คา่จ้างบริหาร ดงันี ้

ระยะเวลา ค่าจ้างบริหาร 

ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

5. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้ เช่า (ในกรณีที่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์

แนะน าหรือจดัหา)  

ก. ผู้ เช่ารายใหม่โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ รับค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าที่

กองทรัสต์ HREIT จะได้รับจ านวน 1 เดือน ในกรณีระยะเวลาการ

เช่าไมถ่ึง 3 ปี ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียม

โดยค านวณตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกบัระยะเวลา

การเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณีระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จัดหาผู้ เช่ารายใหม่ด้วยตนเอง มิได้

วา่จ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบคุคลอื่นจดัหาผู้ เช่าดงักลา่ว 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมม่ีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียม 
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ข. ผู้ เช่าเดิมต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับกองทรัสต์  HREIT 

โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตัง้แต่  3 ปีขึน้ไป ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์ 

HREIT จะได้รับจ านวน 0.5 เดือน ในกรณีระยะเวลาการเช่าตัง้แต ่

1 ปี ขึน้ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับ

คา่ธรรมเนียมโดยค านวณตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าจริง เทียบ

กับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณีระยะเวลาน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 1 ปี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จดัหาผู้ เช่ารายใหม่

ด้วยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่น

จัดหาผู้ เช่าดังกล่าว ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้ รับ

คา่ธรรมเนียม 

ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ HREIT จะเข้าท ากบั WHAID ตอ่ไป 

7. มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะลงทนุ 

 

: มลูค่าทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 477,000,000 บาท (ช าระ

ในวนัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบ

ไปด้วยคา่เช่าที่ดินและอาคาร และคา่ซือ้สงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องซึ่ง

ใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่ เช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิธิต่อสญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึง่มีค่า

เช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 30,000,000 บาท (ซึ่งจะ

ช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ 

จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ)  

ผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน 

จ ากดั และบริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จ ากดั ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลกัที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมโดยใช้วธีิพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทัง้นี ้ราคา

ที่จะลงทนุดงักลา่ว เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า

ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณ 

ร้อยละ 3.52 
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8. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่

ตอบแทน 

 

: 1. มลูค่าของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีพ้ิจารณาจากอตัรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงานประเมินค่า

ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 

2. ในสว่นของอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่จะมีการระบไุว้

ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามอตัราที่จะได้

ตกลงร่วมกนัระหว่างกองทรัสต์ HREIT และ WHAID  และเมื่อพิจารณา

จากประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT ที่จัดท าขึน้โดยใช้

อัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังที่ จะได้ก าหนดไว้ใน

สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ การคิดอัตราค่าธรรมเนียม

ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ท าให้กองทรัสต์  HREIT เสีย

ประโยชน์ โดยกองทรัสต์ HREIT ก็ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดบั

ที่เหมาะสม อัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดังกล่าวเป็น

อัตราค่าธรรมเนียมที่เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทนุ

ในอสังหา ริมท รัพ ย์อื่ นที่ มี ขอบ เขต การให้บ ริการของผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกันกับกองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทน

ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ HREIT ในปัจจบุนั 

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เช่า

ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติม 

: ท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่คง

เพิ่มขึน้อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ 

HREIT 

10. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

: จากการกู้ ยืมเงินระยะยาวเพิ่มเติม และจากเงินประกันการเช่าและการ

บริการ รวมเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 477,000,000 บาท  

11. การขออนมุตัิท ารายการ : รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์  HREIT 

กบับุคคลที่เก่ียวโยงกันกบับริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีมูลค่า

ตัง้แต ่20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทรัสต์ HREIT ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT โดย

มีมูลค่าเท่ากบั 560.89 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.08 ท าให้การเข้าท า

รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนน
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เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บั

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มี

การขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกบัการตกลงเข้าท า

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตสุมผลระหวา่งการท า

รายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกบั

บคุคลภายนอก 

 

: 1. การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักลา่ว เพื่อก่อให้เกิดโอกาส

ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอตัราที่เหมาะสมใน

ระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT บริษัทฯ จึงเห็นว่า

การลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้ที่ 2 นีเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี

ที่สดุของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุใน

ทรัพย์สนิที่มีผู้ เช่าเต็มพืน้ที่ และมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึง่จะเพิ่ม

ผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ HREIT โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่า

และผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้

ยงัช่วยกระจายความเสีย่งของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 

โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามลูค่าทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมซึ่งก าหนด

ไว้ไม่เกิน 477,000,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร 

และค่าซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการ

ภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบี ยน  อากรแสตม ป์  และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ  รวมตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่ง

มีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ตอ่อายอุีกจ านวน 30,000,000 บาท 

(ซึ่ งจะช าระเมื่ อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ) เป็นราคาที่สมเหตสุมผล  
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นอกจากนี ้ส าหรับรายการที่กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สินช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่

มีผู้ เช่า และคา่เช่าสว่นขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าเป็นระยะเวลา 3 ปีนบั

จากวันที่กองทรัสต์  HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดงักลา่ว รายการที่กองทรัสต์ HREIT จะขอให้ WHAID ช าระ

คา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคาเป็นระยะเวลา 15 

ปีนบัจากวนัที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว และ รายการสนับสนุนทางการเงินจาก  WHAID 

บริษัทในกลุ่ม WHAID เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ 

HREIT ซึ่งรายละเอียดเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่

กองทรัสต์ HREIT จะเข้าท ากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ WHAID 

ตอ่ไปนัน้เป็นราคาที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2. การใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงิน โดยไม่มีการเพิ่มทุน ท าให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย

เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้การใช้แหล่งเงินทุนจากเงินประกันการเช่าและการ

บริการท่ีกองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าปัจจุบนับางสว่น ท าให้กองทรัสต์ไม่มี

ความจ าเป็นต้องมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวมากเกินไป  

3. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ 

WHAID จะเรียก เก็บ จากกองท รัส ต์  HREIT บ ริษั ท ฯ  ได้ ท ากา ร

เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่  WHAID จะ

เรียก เก็บกับกองท รัสต์  HREIT กับอัต ราค่ าตอบแทนผู้ บ ริหาร

อสังหา ริมท รัพ ย์  (Property Management Fee) ของกองทุน รวม

อสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มี

ขอบเขตการให้บริการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกันกับ

กองทรัสต์ HREIT  

บริษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดิมกับที่ WHAID 

เรียกเก็บจากกองทรัสต์ HREIT ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครัง้

แรกและเพิ่มเติมครัง้ที่  1 และ อัตราดังกล่าวมีความเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล ประกอบกับWHAID เป็นผู้ ประกอบการรายหนึ่งใน

ประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารงานอาคาร
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โรงงาน    ทัง้ยงัมีความช านาญในการบริหารจดัการและมีทีมงานด้าน

ต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHAID นัน้ถือว่าเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้

มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิที่จะเข้าลงทนุเพิ่มเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สินหลักเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ 

HREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

13. ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทท่ีแตกตา่งจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

: ไมม่ี 

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

1. รายการระหวา่งกนั (ในปีที่ผา่นมา 

และปี ปั จจุบันจนถึ งไตรมาส

ลา่สดุ) 

: 1. WHAID และบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ให้กองทรัสต์ HREIT เช่าทรัพย์สิน

บางสว่นและขายสงัหาริมทรัพย์ในโครงการจ านวน 5 โครงการในการลงทุน

เพิ่มครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ HREIT ได้แก่ (1) โครงการนิคมอุตสาหกรรม

ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (2) โครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี

บอร์ด (ระยอง) (3) โครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ 1 (4) เขต

ประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (5) ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์

พาร์ค 4 ในราคารวม 1,589,847,751 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เก่ียวข้อง) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิธิต่อ

สญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุจ านวน 

100,000,000 บาท (ช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่า) 

2. กองทรัสต์ HREIT ว่าจ้าง WHAID เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์  ส าห รับทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ลงทุนเพิ่ ม เติมค รัง้ที่  1 โดย

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมในการ

บริหารและค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ต่อปี

ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

3. กองทรัสต์ HREIT ให้บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) (WHAUP) และ/หรือ บริษัทย่อย และ /หรือ บุคคลที่  WHAUP 

ก าหนด เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 
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1 เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ Solar Rooftop โดยการเช่า

หลงัคาอ้างอิงจากพืน้ที่หลงัคาที่ผู้ เช่าใช้งานจริง อย่างน้อยประมาณร้อยละ 

85 ของพืน้ที่หลงัคาที่เช่าที่ใช้งานได้ และคิดเป็นอตัราค่าเช่าช่วง 3 บาทต่อ

ตารางเมตรตอ่เดือน และมีการปรับขึน้คา่เช่าช่วงร้อยละ 6 ทกุ ๆ 3 ปี  

2. รายช่ือผู้ บริหาร และรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วัน

ปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 

: 1. รายช่ือผู้ บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 

HREIT ประกอบด้วย  

1. นายเภรี อิชยพฤกษ์  กรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวจารุชา สตมิานนท์ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและ

สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

3. นางสาวลนิดา เอนกรัชดาพร ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจและ

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4. นางสาวบษุรินทร์ วฒันสนุทรสกลุ ผู้จดัการ ฝ่ายก ากบั ตรวจสอบ และ

บริหารจดัการความเสีย่ง 

2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสดุ (วนัที่ 

22 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยปรากฏตาม สิง่ที่

สง่มาด้วย 14 

3. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน :  โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้านลา่ง  

4. รายการประเมินสนิทรัพย์โดยยอ่ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้านลา่ง  
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(เอกสารแนบท้าย) 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ HREIT 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561 
 

งบดุล (หน่วย:บาท) 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 

สินทรัพย์     

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม   7,240,310,553 9,027,817,449 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,160,018,857 74,309,364 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 23,407,046 55,084,144 

คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 751,597 1,920,656 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 2,914,684 42,542,976 

รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 2,914,288 8,786,729 

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 194,042 325,767 

สนิทรัพย์อื่น 3,086,715 3,482,662 

รวมสินทรัพย์ 8,433,597,782 9,214,269,747 

หนีส้นิ     

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 7,152,305 7,393,988 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 134,731,673 144,719,471 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 2,293,506,651 2,864,962,556 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 11,899,157 19,511,286 

หนีส้นิอื่น 1,075,745 1,003,450 

รวมหนีส้ิน 2,448,365,531 3,037,590,751 

สินทรัพย์สุทธิ 5,985,232,251 6,176,678,996 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย     

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 6,516,969,663 6,196,638,770 

ขาดทนุสะสม (531,737,412) (19,959,774) 

สนิทรัพย์สทุธิ  5,985,232,251 6,176,678,996 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 8.5182 8.7907 

จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ สิน้งวด/ปี (หนว่ย) 702,634,116 702,634,116 
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งบก าไรขาดทุน (หน่วย:บาท) ปีบัญชี 2560 ม.ค. - ก.ย. 2561 

รายได้จากการลงทุน     

รายได้คา่เชา่และบริการ 447,229,592 380,289,112 

รายได้คา่เชา่หลงัคา 4,871,459 4,426,222 

รายได้จากการชดเชยรายได้คา่เชา่ 123,777,724 151,262,427 

รายได้ดอกเบีย้ 955,014 589,100 

รวมรายได้ 576,833,789 536,566,861 

ค่าใช้จ่าย     

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 13,077,500 10,764,011 

คา่ธรรมเนียมทรัสต ี 12,183,204 10,764,011 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,447,783 1,648,800 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 13,594,514 16,199,446 

คา่ใช้จา่ยอื่น 13,601,668 20,171,535 

รวมค่าใช้จ่าย 54,904,669 59,547,803 

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 521,929,120 477,019,058 

ดอกเบีย้จ่าย 96,573,980 87,837,031 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 425,355,140 389,182,027 

รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ 1,213,630 - 

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ (851,980,408) 122,595,611 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (850,766,778) 122,595,611 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด (425,411,638) 511,777,638 
 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย:บาท) ปีบัญชี 2560 ม.ค. - ก.ย. 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 383,613,475 (1,203,844,868) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 583,368,510 118,135,375  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 966,981,985 (1,085,709,493) 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ  ปีบัญชี 2560 ม.ค. - ก.ย. 2561 

สนิทรัพย์สทุธิต้นงวดตอ่หนว่ย (บาท) 10.0779 8.5182 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) (1.5597) 0.2725 

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 6.19 5.18 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 29.03 32.97 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (เทา่) 0.41 0.49 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 5.40 5.39 
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 (เอกสารแนบท้าย) 
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ จ ากดั และบริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จ ากดั ได้ท า
การประเมินทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ HREIT จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

โครงการ พืน้ท่ีดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ท่ีให้เช่าประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน  
โดยวธีิรายได้ (ล้านบาท)1 

โรงงานและ
ส านักงาน 

พืน้ท่ีหลังคา บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด 

บริษัท ทีเอพี 
แวลูเอช่ัน 
จ ากัด 

เขตประกอบอตุสาหกรรมดบับลิว
เอชเอ สระบรีุ 

12-3-98 15,916 8,467 464.12 460.79 

 

1 ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซึง่คาดว่าเป็นวนัท่ีกองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

 


