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ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ 

กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

กองทรัสต์ HREIT มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 (“ทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติม”) โดยการลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารโรงงาน คลงัสินค้า ส านกังาน และสิ่งปลกูสร้างอื่น ๆ ท่ีตัง้

อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมสว่นควบของที่ดินและอาคารดงักลา่ว และซือ้สงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สนิท่ีเช่า 

โดยมีรายละเอียดของการลงทนุเพิ่มเติมดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREITจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ เป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนิคม

อตุสาหกรรมและโครงการเขตประกอบการอตุสาหกรรม จ านวน 5 โครงการ จาก 3 บริษัท ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ส าหรับบางส่วนของโครงการนิคม

อตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ 1 (WHA CIE 1)) 

(2) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั (ส าหรับโครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลิว

เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และโครงการดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2)) 

(3) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จ ากดั (ส าหรับบางสว่นของโครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

ชลบรีุ 1 (WHA CIE 1) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) และโครงการเขตประกอบการ

อตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบรีุ (WHA SIL)) 

รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”  
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม/1   

ประเภททรัพย์สนิ 
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 

Detached Building 
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 

Attached Building 
รวมทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้า 

ลักษณะการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ HREIT 
(ภาพรวม) 

สทิธิการเชา่ที่ดิน และสทิธิการเชา่อาคาร 30 ปีนบัจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่า และสทิธิในการตอ่สญัญาอีก 30 ปี 

ที่ดิน 
เนือ้ที่รวมประมาณ 

35-3-7.72 ไร่ 
ที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 
7-2-89.25 ไร่ 

ที่ดิน 
เนือ้ที่รวมประมาณ 

5-1-83.27 ไร่ 

สิง่ปลกูสร้าง 
7 ยนูิต พืน้ท่ีอาคารประมาณ 

26,680 ตร.ม. 
สิง่ปลกูสร้าง 

7 ยนูิต พืน้ท่ีอาคารประมาณ 
13,206 ตร.ม. 

สิง่ปลกูสร้าง 
2 ยนูิต พืน้ท่ีอาคาร

ประมาณ 8,901 ตร.ม. 

ลักษณะการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ HREIT 
จ าแนกตามโครงการ / 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
ชลบรีุ 1 

จ านวน 1 ยนูิต พืน้ท่ีรวม
ประมาณ 3,360 ตร.ม./3 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
ชลบรีุ 1 

จ านวน 5 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 3,504 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจิสติกส์พาร์ค 

2 

จ านวน 1 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 5,124 ตร.ม./3 

ยงัไมม่ีผู้ เช่า/4 มีผู้ เช่าทัง้หมด ยงัไมม่ีผู้ เช่า  

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ  

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 

จ านวน 6 ยนูิต พืน้ท่ีรวม
ประมาณ 23,320 ตร.ม. 

โครงการเขต
ประกอบการ
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

สระบรีุ 

จ านวน 2 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 9,702 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจิสติกส์พาร์ค 

4 

จ านวน 1 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 3,777 ตร.ม. 

มีผู้ เช่า 5 ยนูิต มีผู้ เช่าทัง้หมด มีผู้ เช่าทัง้หมด 

อายุอาคารเฉลี่ย/2 ประมาณ 7.4 ปี ประมาณ 6.9 ปี ประมาณ 4.0 ปี  
หมายเหต ุ  /1ณ วนัทีก่องทรสัต์ HREIT คาดว่าจะเขา้ลงทนุ ไม่เกินวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

  

หมายเหต ุ  
 /1 ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 
/2 อายอุาคารเฉลีย่ ณ วนัทีก่องทรสัต์ HREIT คาดว่าจะเข้าลงทนุวนัที ่1 มกราคม 2564 
/3 อาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนวนัทีก่องทรสัต์ HREIT จะเข้าลงทนุ โดยคาดว่าจะเข้าลงทนุวนัที ่1 มกราคม 2564 
/4 บริษัทเจ้าของทรพัย์สินได้รบัหนงัสือแสดงความจ านงจากผู้สนใจจะเช่าอาคารดงักล่าว ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
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2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT 

กองทรัสต์ HREIT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารโรงงาน คลงัสินค้า 

ส านกังาน และสิง่ปลกูสร้างอื่น ๆ ที่ตัง้อยูบ่นที่ดินนัน้เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า และสทิธิใน

การต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดงักล่าว และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่

เก่ียวเนื่องซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สนิท่ีเช่าดงัตอ่ไปนีจ้ากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสทิธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า ดงันี  ้

1. สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดงันี ้

1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 7.72 ตารางวา พืน้ที่

อาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร  

1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 89.25 ตารางวา และ

พืน้ท่ีอาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร  

สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ท่ีที่ดินทัง้หมดประมาณ 43 ไร่ 1 งาน 96.97 ตารางวา พืน้ที่อาคาร

โรงงานทัง้หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร  

2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 83.27 ตารางวา พืน้ที่อาคาร

ประมาณ 8,901 ตารางเมตร  

หมายเหตุ: การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสญัญาที่

เก่ียวข้องดงันี ้

1. สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

2. สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์กบับริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว  

3. สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิ) และ 

4. สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง เช่น สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาตกลงกระท าการ เป็นต้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน และ/หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเข้าลงทนุนัน้ ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชีช้วนเสนอ

ขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ HREIT 
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3. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

3.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

กองทรัสต์ HREIT จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในราคารวมไมเ่กิน 1,356,600,000 บาท ช าระในวนัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุ

เพิ่มเติม ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่าที่ดินและอาคาร และคา่ซือ้สงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สนิท่ีเช่า (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียม

การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะโครงการ ณ 

วนัท่ี 30 เมษายน 2563 ดงันี ้ 

ล าดบั 
โครงการ/สวน
อตุสาหกรรม 

แปลงที่ดิน
เลขที ่

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ที่ดิน
เลขที ่

ขนาดที่ดินประมาณ อายุ
อาคาร
ประมา
ณ (ปี) 

รูปแบบการลงทนุ 

ทรัพย์สนิมีผู้ เช่า 
ไร่ งาน ตร.วา ที่ดิน 

อาคาร
โรงงาน 

1. 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
ชลบรีุ 1 

Z.62+Z.6
2B 

3,360 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 

52626, 
234134 

6 0 31.60 
0 ปี 6 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(ทัง้โฉนด) 

สทิธิการ
เช่า 

 
บริษัทเจ้าของทรพัย์สิน
ไดร้บัหนงัสือแสดงความ
จ านงจากผูส้นใจจะเช่า
อาคารดงักล่าว ซ่ึงอยู่
ระหว่างการเจรจา

สญัญาเช่าและสญัญา
บริการทีเ่กีย่วข้องต่อไป 

2. 
โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

FZ27B 3,820 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 
19278 4 1 87.20 

11 ปี 8 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 
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ล าดบั 
โครงการ/สวน
อตุสาหกรรม 

แปลงที่ดิน
เลขที ่

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ที่ดิน
เลขที ่

ขนาดที่ดินประมาณ อายุ
อาคาร
ประมา
ณ (ปี) 

รูปแบบการลงทนุ 

ทรัพย์สนิมีผู้ เช่า 
ไร่ งาน ตร.วา ที่ดิน 

อาคาร
โรงงาน 

3. 
อีสเทิร์นซี
บอร์ด 1 FZ28 5,640 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

17014 6 3 21.62 
7 ปี 7 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 
 

4. D45 3,372 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 
26792 4 2 6.00 

8 ปี 5 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 
 

5. D46 3,260 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 
26793 4 2 33.90 

8 ปี 3 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(ทัง้โฉนด) 

สทิธิการ
เช่า 

 
 
 

6. D47 2,988 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 

26795, 
170699 

4 1 72.20 
7 ปี 10 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 
 

7. H04 4,240 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 
175592 4 3 55.20 

7 ปี 4 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 

รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 
Detached Building 

26,680 - - 35 3 7.72 - - - - 
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ล าดบั 
โครงการ/สวน
อตุสาหกรรม 

แปลงที่ดิน
เลขที ่

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ที่ดิน
เลขที ่

ขนาดที่ดินประมาณ อายุ
อาคาร
ประมา
ณ (ปี) 

รูปแบบการลงทนุ 

ทรัพย์สนิมีผู้ เช่า 
ไร่ งาน ตร.วา ที่ดิน 

อาคาร
โรงงาน 

8. โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
ชลบรีุ 1 

B6B, 
B6C, 

B6D, B6E 

2,352 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั  

(5 หนว่ย) 

90909 1 1 6.25 
6 ปี 7 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 

9. A08E 1,152 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

90924 0 2 61.00 
7 ปี 1 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 

10. 
โครงการเขต
ประกอบการ
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

สระบรีุ 

142/2 4,662 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 3 หลงั 

27145, 
55384 

5 3 22.00 

7 ปี 5 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

 
 

11. 142/4 5,040 
7 ปี 5 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการ
เช่า 

รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 
Attached Building 

13,206 - - 7 2 89.25 - - - - 
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ล าดบั 
โครงการ/สวน
อตุสาหกรรม 

แปลงที่ดิน
เลขที ่

พืน้ท่ี
อาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียด
อาคารโรงงาน 

โฉนด
ที่ดิน
เลขที ่

ขนาดที่ดินประมาณ 
อายุ
อาคาร
ประมา
ณ (ปี) 

รูปแบบการลงทนุ 

ทรัพย์สนิมีผู้ เช่า 
ไร่ งาน ตร.วา ที่ดิน 

อาคาร
โรงงาน 

12. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจิสติกส์
พาร์ค 2 

B10 5,124 

อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชัน้เดียว 
มีชัน้ลอย จ านวน 

2 หลงั 4 ห้อง 

229436 3 0 55.52 
0 ปี 7 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการเชา่ 
 
 

13. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจิสติกส์
พาร์ค 4 

D3 3,777 

อาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ชัน้เดียว 
มีชัน้ลอย จ านวน 

1 หลงั 2 ห้อง 

473 2 1 27.75 
7 ปี 4 
เดือน 

สทิธิการเชา่ 
(แบง่เช่า) 

สทิธิการเชา่  

รวมทรัพย์สินประเภท Warehouse 8,901 - - 5 1 83.27 - - - - 
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3.2 รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

ข้อมลูผู้ เช่ารายใหญ่ 5 ล าดบัแรกตามขนาดพืน้ท่ีเช่า/1  

ล าดบั รายช่ือผู้ เช่า 
คิดเป็นอตัราสว่น
พืน้ท่ีตอ่พืน้ท่ีเชา่ที่มี
ผู้ เช่า (ร้อยละ) 

อายสุญัญาเชา่ (ปี) 

ปีที่ครบ
ก าหนดอายุ
สญัญาเชา่ 
(พ.ศ.) 

สญัชาต ิ ประเภทธุรกิจ 

1 
Nittsu Shoji 

(Thailand) Co., 
Ltd. 

24.0 
3 

(ตอ่อายอุีก 1 ปี) 
2564 ญ่ีปุ่ น โลจิสติกส์ 

2 
BNL (Thailand) 

Ltd. 
14.0 3 2565 องักฤษ อปุโภคบริโภค 

3 

Hi-Tech Mould 
and Plastics 

(Thailand) Co., 
Ltd. 

10.5 3 2565 จีน ยานยนต์ 

4 

EUP Electric 
Vehicle 

(Thailand) Co., 
Ltd. 

9.5 3 2565 จีน ยานยนต์ 

5 
Misumi 

(Thailand) Co., 
Ltd. 

9.3 3 2565 ญ่ีปุ่ น โลจิสติกส์ 

ทีม่า: บริษัทเจ้าของทรพัย์สิน 
หมายเหต:ุ /1ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
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3.3 ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ HREIT จะได้รับในช่วงปีแรก  

ประมาณการรายได้ที่กองทรัสต์ HREIT จะได้รับในช่วงปีแรกภายหลงัการลงทนุเพิ่มเติม ประกอบด้วยรายได้จากคา่

เช่าและคา่บริการ และรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2564 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี ้

 
ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่เดิม 

ทรัพย์สิน 
หลังการลงทุน 
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   
รายได้จากคา่เช่าและคา่บริการ 686.85 790.56 

รายได้อื่น 0.95 1.10 
รวมรายได้ 687.80 791.66 
   

คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  47.52 52.70 
ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 640.28 738.96 
   
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 40.66 44.86 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ่าย 12.04 12.04 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 - 44.13 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 114.62 123.43 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 472.96 514.50 
   
บวกกลบั (หกัออก) รายได้จากค่าเช่าและบริการที่มิได้รับช าระเป็นเงินสด
จริง 0.30 (0.29) 
หกัออก คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์รอการรับรู้ (1.30) (1.30) 

บวกกลบั ดอกเบีย้ค้างจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า 3.82 22.52 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 475.78 535.43 
   
บวกกลบั สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก
และเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 12.04 12.04 
บวกกลบั สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 - 44.13 

หกัออก ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจ่าย (3.69) (2.22) 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิคืนทุน 484.13 589.38 
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ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่เดิม 

ทรัพย์สิน 
หลังการลงทุน 
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ประมาณอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทนุ (ร้อยละ)  97.00 97.00 
ประมาณการเงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ
เงนิคืนทุน 469.61 571.70 

   
 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิคนืทุน    

- ประโยชน์ตอบแทน 469.61 514.50 

- เงินคืนทนุ - 57.20 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิคนืทุน 469.61 571.70 

 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ (ล้านหนว่ย)/1 702.63 830.53 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนต่อหน่วย 
(บาท)   

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย 0.67 0.62 

- เงินคืนทนุตอ่หนว่ย - 0.07 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิคนืทุนต่อหน่วย 0.67 0.69 

   
ในกรณีที่ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (Unrealized Loss) 
จากการลดลงของมูลค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง/2 (บาท)   

- ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย  0.43 0.39 
- เงินคืนทนุตอ่หนว่ย  - 0.07 

- เงินคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หนว่ย   0.24 0.23 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิคนืทุนต่อหน่วย 0.67 0.69 
/1 จ านวนหนว่ยทรัสต์เป็นตวัเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการค านวณเทา่นัน้ จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะออกและเสนอขาย

สดุท้ายอาจมากกวา่ น้อยกวา่ หรือเทา่กบัท่ีประมาณการนี ้

/2 ในกรณีที่ราคาประเมินสทิธิการเช่าของทรัพย์สินเดิมของกองทรัสต์ส าหรับการเข้าลงทนุครัง้แรก การลงทนุเพิ่มเติมครัง้

ที่ 1 และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 มีราคาประเมินของสทิธิการเช่าสิน้งวดลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

(Unrealised loss) จากการลดลงของมลูค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้การลดลงของมลูค่าของสิทธิการเช่าเท่ากบั

ยอดคงค้างของสญัญาสทิธิการเช่าท่ีโดยปกติตดัจ าหนา่ยแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อยา่งไรก็ตาม มลูคา่สทิธิการ

เช่า ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะขึน้อยู่กบัราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่งการค านวณมูลค่าสิทธิ

การเช่าจะมีปัจจยัที่เก่ียวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้คา่เช่า อตัราคิดลด (Discount 
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Rate) เป็นต้น ซึ่งอาจสง่ผลให้มลูค่าสิทธิการเช่าที่ค านวณได้เพิ่มสงูขึน้ เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้  การค านวณการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากันตามอายุ

สญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอยา่งผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่มลูคา่สทิธิการเชา่ในอนาคตลดลงในอตัราที่

เทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเช่าเทา่นัน้  

ตารางสรุปรายละเอียดการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และมลูคา่สงูสดุที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

พืน้ที่ที่ดนิที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน 48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา 
ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ HREIT 

โครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรีุ 1 
(WHA CIE 1) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ 
จ ากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

โครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ  
อีสเทิร์นซีบอร์ด1 (WHA ESIE1) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 

โครงการเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ดบับลวิเอชเอ สระบรีุ (WHA SIL) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ 
จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2  
(WHA LP 2) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4  
(WHA LP 4) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ 
จ ากดั 

พืน้ที่เช่าทัง้หมดที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีอาคาร 48,787 

ราคาประเมินทรัพย์สนิรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ HREITจะลงทุน/1 (บาท) 
ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ จ ากดั 1,348,910,000 
ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 1,292,000,000 
มูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ HREITจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง)  ไม่เกิน  

(บาท) 

1,356,600,000 บาท 

ค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ 30 ปี (บาท) 80,000,000 บาท 
/1 ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินทีจ่ะ

ลงทนุเพ่ิมเติม 
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4. สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT 

จะลงทุนเพิ่มเติม  

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทนุอยู่เดิม ได้แก่ สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท 1) โรงงานให้เช่า

แบบ Detached Building จ านวน 29 ยนูิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 141,978 ตารางเมตร 2) โรงงานให้เช่า

แบบ Attached Building จ านวน 79 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 89,006 ตารางเมตร และ 3) คลงัสินค้า 

จ านวน 23 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 101,521 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 131 ยูนิต และมี

พืน้ท่ีอาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 332,505 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นที่ดินท่ีมีเนือ้ที่รวมประมาณ 304 ไร่ 0 งาน 54.38 

ตารางวา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตัง้อยู่ ณ ต าบลบ่อวิน อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วยสทิธิการเช่าในท่ีดนิ โดยเป็นการเช่าที่ดินรวม 5 โฉนด คิดเป็นขนาด

ที่ดินรวม 18 ไร่ 0 งาน 29.30 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 19 ยนูิต โดยมีพืน้ที่อาคารรวม

ประมาณ 17,712 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้

ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

(2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง (ESIE) ตัง้อยู่ ณ ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าที่ดินรวม 7 โฉนด คิดเป็นขนาด

ที่ดินรวม 45 ไร่ 0 งาน 25.40 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 41 ยนูิต โดยมีพืน้ที่อาคารรวม

ประมาณ 57,752 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้

ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

(3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ตัง้อยู่ ณ ต าบล 

ตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าที่ดินรวม 24 โฉนด คิดเป็นขนาดที่ดิน

รวม 144 ไร่ 1 งาน 35.18 ตารางวา  สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 32 ยูนิต โดยมีพืน้ที่อาคารรวม

ประมาณ 127,508 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้

ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

(4) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ตัง้อยู ่ณ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าที่ดินรวม 2 โฉนด คิดเป็น

ขนาดที่ดินรวม 10 ไร่ 1 งาน 75.00 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 2 ยนูิต โดยมีพืน้ท่ีอาคาร
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รวมประมาณ 16,820 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและจ าเป็นตอ่การ

ใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

(5) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ตัง้อยู ่ณ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าที่ดินรวม 2 โฉนด คิดเป็น

ขนาดที่ดินรวม 39 ไร่ 2 งาน 58.00 ตารางวา สทิธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 11 ยนูิต โดยมีพืน้ท่ีอาคาร

รวมประมาณ 50,996 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและจ าเป็นตอ่การ

ใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ   

(6) โครงการดับบลิวเอชเอ  โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ตัง้อยู่ ณ ต าบลปลวกแดง อ าเภอ 

ปลวกแดง จังหวดัระยอง ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าที่ดินรวม 4 

โฉนด คิดเป็นขนาดที่ดินรวม 20 ไร่ 1 งาน 37.50 ตารางวา สทิธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 10 ยนูิต โดย

มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 33,705 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่น ๆ  อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

(7) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตัง้อยู ่ณ ต าบลหนอง

ปลาหมอ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าที่ดินรวม 5 

โฉนด คิดเป็นขนาดที่ดินรวม 26 ไร่ 0 งาน 94.00 ตารางวา สทิธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 16 ยนูิต โดย

มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 28,012 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่น ๆ  อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเก่ียวเนื่องและ

จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

 



ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 14 

4.1 รายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ HREIT  

 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่ม อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดภายหลังการลงทุนเพิ่ม 

โครงการ  
พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
ยนิูต 

พืน้ที่หลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร 
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
ยนิูต 

พืน้ที่หลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร 
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
ยนิูต 

พืน้ที่หลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

ชลบรีุ 1 (WHA CIE 1) 
18-0-29.30 17,712 19 9,072 7-3-98.85 6,864 6 - 26-0-28.15 24,576 25 9,072 

นิคมอตุสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ดระยอง  

(ESIE) 
45-0-25.40 57,752 41 30,082 - - - - 45-0-25.40 57,752 41 30,082 

นิคมอตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1  
(WHA ESIE1) 

144-1-35.18 127,508 32 68,419 29-2-76.12 23,320 6 - 174-0-11.30 150,828 38 68,419 

เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม 

ดบับลวิเอชเอ สระบรีุ 
(WHA SIL) 

26-0-94.00 28,012 16 14,861 5-3-22.00 9,702 2 - 32-0-16.00 37,714 18 14,861 

ดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 1 

(WHA LP 1) 
10-1-75.00 16,820 2 9,936 - - - - 10-1-75.00 16,820 2 9,936 



ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 15 

 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่ม อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดภายหลังการลงทุนเพิ่ม 

โครงการ  
พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
ยนิูต 

พืน้ที่หลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร 
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
ยนิูต 

พืน้ที่หลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ดนิ  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร 
(ตาราง
เมตร) 

จ านวน
ยนิูต 

พืน้ที่หลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

ดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 2 

(WHA LP 2) 
39-2-58.00 50,996 11 28,440 3-0-55.52 5,124 1 - 42-3-13.52 56,120 12 28,440 

ดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 4 

(WHA LP 4) 
20-1-37.50 33,705 10 18,838 2-1-27.75 3,777 1 - 22-2-65.25 37,482 11 18,838 

รวม 304-0-54.38 332,505 131 179,648 48-3-80.24 48,787 16 - 353-0-34.62 381,292 147 179,648 
/1พืน้ทีห่ลงัคาทีใ่ชง้านได้   
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4.2 ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า  

คิดเป็นอตัราสว่นพืน้ท่ีเช่าตอ่พืน้ที่เช่ารวม 

ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทนุอยูเ่ดิม/1 ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติม/2 

    

รวมทรัพย์สนิหลกัภายหลงัการลงทนุเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

ทีม่า: บริษัทเจ้าของทรพัย์สิน 
หมายเหต:ุ  /1 ทรพัย์สินหลกัทีก่องทรสัต์ HREIT ลงทนุอยู่เดิม ค านวณเฉพาะส่วนทีมี่ผู้เช่า (ไม่นบัรวมพืน้ทีที่บ่ริษัทเจ้าของทรพัย์สินตกลง

จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ HREIT ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และพืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้เช่า) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนัน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 อตัราส่วนพื้นที่เช่าต่อพื้นที่เช่ารวมของทรัพย์สินหลักที่

กองทรสัต์ HREIT ลงทนุอยู่เดิม อาจแตกต่างไปจากนีไ้ด้ ข้ึนอยู่กบัการเจรจากบัผู้เช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกล้ส้ินสดุสญัญา  
/2 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยค านวณรวมหนังสือแสดงความจ านงจากผู้สนใจจะเช่าแปลงที่ดินเลขที่ 

Z.62+Z.62B ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
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33.  
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อุปโภคบริโภค  
1 .1 

บริการ
อุตสาหกรรม  

 .  

อุตสาหกรรม
เหล็ก   .  

เคร่ืองมือทันตกร
รม  1.  

ร  Forklift, 1.6%
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4.3 อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่า 

ปีที่ครบก าหนดอายุ
สญัญาเชา่ (พ.ศ.) 

คิดเป็นอตัราสว่นพืน้ท่ีเช่าตอ่พืน้ที่เช่ารวม (ร้อยละ) 
ทรัพย์สนิหลกัที่

กองทรัสต์ HREIT ลงทนุ
อยูเ่ดมิ/1 

ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม/2 

รวมทรัพย์สนิหลกั
ภายหลงัการลงทนุ

เพิ่มเติม 

ภายในปี 2563 18.5 - 16.4 

ภายในปี 2564 32.0 28.1 31.5 

ภายในปี 2565 31.2 26.7 30.7 

ภายในปี 2566 11.1 2.9 10.2 

ภายในปี 2567 0.9 8.3 1.8 
ภายในปี 2568 6.3 33.9 9.5 

ทีม่า: บริษัทเจ้าของทรพัย์สิน 
หมายเหต:ุ  /1 ทรพัย์สินหลกัทีก่องทรสัต์ HREIT ลงทนุอยู่เดิม ค านวณเฉพาะส่วนทีมี่ผู้เช่า (ไม่นบัรวมพืน้ทีที่บ่ริษัทเจ้าของทรพัย์สินตกลง

จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ HREIT ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และพืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้เช่า) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนัน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 อตัราส่วนพื้นที่เช่าต่อพื้นที่เช่ารวมของทรัพย์สินหลักที่

กองทรสัต์ HREIT ลงทนุอยู่เดิม อาจแตกต่างไปจากนีไ้ด้ ข้ึนอยู่กบัการเจรจากบัผู้เช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกล้ส้ินสดุสญัญา  
/2 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยค านวณรวมหนังสือแสดงความจ านงจากผู้สนใจจะเช่าแปลงที่ดินเลขที่ 

Z.62+Z.62B ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเ่กีย่วข้องต่อไป 

 
สัดส่วนพืน้ที่เช่าของผู้เช่า 5 อนัดับรายแรก 
 

ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ 
HREIT ลงทุนอยู่เดิม/1 

ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุน
เพิ่มเติม/2 

รวมทรัพย์สินหลกัภายหลัง
การลงทุนเพิ่มเติม 

1. Saffron Living Co., Ltd. 
Nittsu Shoji (Thailand) 

Co., Ltd. 
Saffron Living Co., Ltd. 

2. 
Visy Packaging (Thailand) 

Ltd. 
BNL (Thailand) Ltd. 

Visy Packaging (Thailand) 
Ltd. 

3. 
Nittsu Logistics (Thailand) 

Co., Ltd. 

Hi-Tech Mould and 
Plastics (Thailand) Co., 

Ltd. 

Nittsu Logistics (Thailand) 
Co., Ltd. 

4. 
ZF Lemforder (Thailand) 

Co., Ltd. 
EUP Electric Vehicle 
(Thailand) Co., Ltd. 

ZF Lemforder (Thailand) 
Co., Ltd. 

5. 
DHL Supply Chain 

(Thailand) Ltd. 
Misumi (Thailand) Co., 

Ltd. 
DHL Supply Chain 

(Thailand) Ltd. 
สัดส่วนพืน้ที่เช่า
จากผู้เช่า 5 

25.9 67.3 23.0 
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ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ 
HREIT ลงทุนอยู่เดิม/1 

ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุน
เพิ่มเติม/2 

รวมทรัพย์สินหลกัภายหลัง
การลงทุนเพิ่มเติม 

อันดับแรก ต่อ
พืน้ที่เช่ารวม 

หมายเหต:ุ  /1 ทรพัย์สินหลกัทีก่องทรสัต์ HREIT ลงทนุอยู่เดิม ค านวณเฉพาะส่วนทีมี่ผู้เช่า (ไม่นบัรวมพืน้ทีที่บ่ริษัทเจ้าของทรพัย์สินตกลง

จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ HREIT ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และพืน้ทีที่อ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้เช่า) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 อาจมีพืน้ทีเ่ช่าทีมี่สญัญาเช่า พืน้ที ่Undertaking และพืน้ทีเ่ช่า

ทีอ่ยู่ระหว่างจดัหาผู้เช่าแตกต่างไปจากนีไ้ด้ ข้ึนอยู่กบัการเจรจากบัผู้เช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกล้ส้ินสดุสญัญา  
/2 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยค านวณรวมหนังสือแสดงความจ านงจากผู้สนใจจะเช่าแปลงที่ดินเลขที่ 

Z.62+Z.62B ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเ่กีย่วข้องต่อไป    

 


