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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช  

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 
บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
เลขที่ 9 ชัน้ 27 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
เลขทะเบียนบริษัท  0105558056893 
เว็บไซต์ www.hemarajreit.com 
โทรศพัท์ 02-717-3901 
โทรสาร 02-717-3902 
  

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

 บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้เสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป
ในครัง้แรก (Initial Public Offering หรือ “IPO”) จ านวน 5,693,600,000 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินท่ีได้
จากการระดมทนุไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีลงทนุครัง้แรกคือ โครงการสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท 1) โรงงาน
ให้เช่าแบบ Detached Building จ านวน 21 ยนูิต มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 107,202 ตารางเมตร 2) โรงงานให้เช่า
แบบ Attached Building จ านวน 59 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 60,170 ตารางเมตร และ 3) คลังสินค้า 
จ านวน 21 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 93,942 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 101 ยูนิต และมีพืน้ที่
อาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 261,314 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นที่ดินท่ีมีเนือ้ที่รวมประมาณ 239 ไร่ 3 งาน 10.46 ตารางวา  

 หลงัจากกองทรัสต์ถกูก่อตัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทนุโดยการน าออกให้เช่าช่วง 
ทัง้นี ้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลโดยทรัสตี เพื่อมุง่ก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือ 
การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ในครัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์  (Rights Offering) ต่อผู้ ถือหุ้ นของผู้ จ าหน่าย
ทรัพย์สิน และ/หรือ บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ ถือหุ้นของผู้จ าหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์   และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกัน รวมถึงต่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Public Offering) รวมถึงกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติม โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่ง
ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารโรงงาน คลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และส านกังานที่
ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมสว่นควบของที่ดินและอาคารดงักลา่ว และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่ องซึ่งใช้ในการ
ด าเนินกิจการภายในทรัพย์สนิท่ีเช่า  
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 2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 2.2.1 ตลาดโรงงานส าเร็จรูป 

โรงงานส าเร็จรูปถกูพฒันาขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมที่เข้ามาตัง้ฐานการผลิต
ในประเทศไทยโดยไมต้่องการถือกรรมสทิธ์ิในโรงงาน เพื่อลดต้นทนุในการด าเนินการ และลดความเสีย่งจากความไม่
แน่นอนต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ โดยการก่อสร้างโรงงานส าเร็จรูปมีรูปแบบมาตรฐานเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการที่
หลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากกลุม่ผู้ เช่าโรงงานส่วนใหญ่สงูถึงร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดย
ท าเลที่ตัง้โรงงานส าเร็จรูปถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ผู้ เช่าให้ความส าคญัสงูสดุ เนื่องจากท าเลต้องมีความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัท่าเรือ สนามบิน ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐานของ
ท าเลที่ตัง้นัน้ๆ มีความส าคญัส าหรับผู้ เช่า ลกัษณะของโรงงานส าเร็จรูปเป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอยเพื่อใช้เป็น
ส านกังาน ก่อสร้างในบริเวณพืน้ท่ีดินมีรัว้กัน้เป็นสดัสว่น พร้อมด้วยป้อมยาม พืน้ที่จอดรถ และ พืน้ที่ส าหรับขนถ่าย
สนิค้า โดยโรงงานส าเร็จรูปเป็นแบบมาตรฐาน แตส่ามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เช่าได้  

โรงงานส าเร็จรูปสามารถแบ่งได้เป็นสองลกัษณะ คือ 1. โรงงานที่พฒันาขึน้โดยความต้องการของลกูค้า หรือ Built-
to-Suit เป็นโรงงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต อตัราการเช่าโรงงานส าเร็จรูปจะอยู่ในอตัรา
ร้อยละ 100 เนื่องจากโรงงาน Built-to-Suit จะสร้างขึน้เมื่อมีความต้องการจากผู้ เช่า ซึ่งระยะเวลาการจะมีระยะ
เวลานานกว่า 3 ปี แต่โดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 10 ปีและค่าเช่าค่อนข้างสงู  2. โรงงานส าเร็จรูป
ทัว่ไป (General Ready Built Factory: RBF) เป็นโรงงานที่มุ่งรองรับการเข้ามาลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก-กลาง (SMEs) ได้รับการออกแบบและพฒันาจากข้อก าหนดการใช้งานทัว่ไปส าหรับผู้ผลิต ขนาดพืน้ที่โรงงาน
เฉลี่ยประมาณ 400 ถึง 10,000 ตารางเมตร โดยระยะเวลาการเช่าของโรงงานส าเร็จรูปทั่วไป ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ประมาณ 3 ปี  

ผู้พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อขาย/ให้เช่า แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. ผู้พฒันาโรงงานบนท่ีดินอตุสาหกรรมที่ตนเองพฒันาขึน้ ได้แก่ เจ้าของนิคมอตุสาหกรรม เช่น บริษัท อมตะ ซมัมิท 
เรดดี ้บิลท์ จ ากัด บริษัทสวนอุตสาหกรรมป่ินทอง จ ากัด เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่เร่ิมธุรกิจจากการเป็นผู้พฒันานิคม
อุตสาหกรรมและต่อมาได้มีการพัฒนาโรงงานส าเร็จรูปเพื่อขาย/ให้เช่าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

2. ผู้พฒันาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ซือ้/เช่า จากเจ้าของที่ดินอุตสาหกรรม เช่น บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นต้น 

3. ผู้พฒันาโรงงานส าเร็จรูปรายย่อย เป็นบริษัทขนาดเลก็ที่ท าการพฒันาโรงงานส าเร็จรูปขาย/ให้เช่า ตามบริเวณจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น บริเวณถนนบางนา-ตราด เป็นต้น บริษัทขนาดเล็กดังกล่าวที่เป็นที่รู้จักในธุรกิจการ
พฒันาโรงงานส าเร็จรูปรายยอ่ย ได้แก่ บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 
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อปุทานอาคารโรงงานแบ่งตามพืน้ที่ 

อปุทานอาคารโรงงานในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

ณ ปลายปี 2559 พืน้ที่อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าบริเวณนีม้ีจ านวนทัง้สิน้ 1,364,646 ตารางเมตร โดยในปี 2558 มี
อปุทานใหม่เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ประมาณ 48,901 ตารางเมตร และส่วนในปี 2559 มีอปุทานใหมเ่พิ่มขึน้ประมาณ 
6,569 ตารางเมตร และมีอุปทานโรงงานที่ได้ถูกจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งน าออกจากอุปทาน
ประมาณ 8,476 ตารางเมตร 

 

ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

โดยพืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปโดยสว่นใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณจงัหวดัชลบรีุ มีพืน้ท่ีประมาณ 878,352 ตารางเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือ จงัหวดั ระยอง มีพืน้ท่ีประมาณ 486,294 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36  
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ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อปุทานใหม่ของอาคารโรงงานส าเร็จรูปบริเวณจังหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยองนัน้ คาดว่าจะมีเพิ่มขึน้อีกเป็นจ านวน
มากในบริเวณจงัหวดัชลบรีุ และ จงัหวดัระยอง เนื่องจากบริเวณนี ้เป็นบริเวณพืน้ท่ีที่อยู่ระหว่างการพฒันาให้เป็นเขต
เศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ที่เรียกว่า ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดังนัน้
บริเวณนีจ้ึงมีจดุเดน่ท่ีจะช่วยดงึดดูการลงทนุของผู้ประกอบการท่ีต้องการได้รับประโยชน์ทางด้านภาษี รวมถึงการได้รับ
บริการอยา่งครบวงจร และการจดัการด้านซพัพลายเชนอยา่งสมบรูณ์แบบ รวมถึงรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆลงมายงัพืน้ที่ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสงู รถไฟทางคู่ การขยายสนามบินอู่ตะเภา และการขยายมอเตอร์เวย์ 
เป็นต้น และมีการสนบัสนนุให้บริเวณจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยองเป็นคลสัเตอร์ของภาคอตุสาหกรรม จึงท าให้พืน้ที่
บริเวณนีม้ีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ประกอบการหลกัยงัคงเป็นกลุ่มเดิม คือ กลุ่มอมตะ ซมัมิท เรดดีบ้ิวท์ 
กลุม่ไทคอน และกลุม่ทีเอฟดี เป็นต้น 

อปุทานอาคารโรงงานในจงัหวดัสระบรีุ 

พืน้ท่ีบริเวณจงัหวดัสระบรีุรวมถึงบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้แก่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นบริเวณที่มีนิคมอตุสาหกรรม
ตา่งๆ ตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก อนัได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค และนิคมอตุสาหกรรมเหมราช
สระบรีุ เนื่องจากบริเวณดงักลา่วตัง้อยูท่างตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึง่การเดินทางเข้าสูก่รุงเทพมหานครใช้เวลา
เพียง 1 ชั่วโมง อีกทัง้บริเวณนีย้งัสะดวกเพราะเช่ือมต่อไปยงัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้สะดวก โดย
อตุสาหกรรมที่ตัง้อยูใ่นบริเวณจงัหวดัสระบรีุเป็นอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง เซรามิค กระดาษ
และบรรจภุณัฑ์ โลหะ และไฟฟ้า  

ณ ปลายปี 2559 พืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าบริเวณจงัหวดัสระบรีุและจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีจ านวนทัง้สิน้  
543,217 ตารางเมตร โดยในปี 2558 มีอปุทานใหม่เพิ่มขึน้ ประมาณ 21,354 ตารางเมตร สว่นในปี 2559 มีอปุทาน
ใหม่เพิ่มขึน้ประมาณ 29,522 ตารางเมตร และมีพืน้ที่โรงงานที่ได้ถูกขายให้บริษัทต่างๆและน าออกจากอุปทาน
ประมาณ 25,168 ตารางเมตร 
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ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

โดยพืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปโดยสว่นใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีพืน้ที่ประมาณ 423,217 ตาราง
เมตร หรือคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 78 สว่นจงัหวดัสระบรีุ มีพืน้ท่ีประมาณ 120,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นอตัราสว่น
ร้อยละ 22  

 

ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ส าหรับอปุทานใหมใ่นพืน้ท่ี คาดวา่อปุทานใหมข่องอาคารโรงงานส าเร็จรูปบริเวณจงัหวดัสระบรีุนัน้ แทบจะไมม่ี
อปุทานใหมเ่พิ่มขึน้ในปี 2560 หรือหากมีคงมจี านวนน้อยมาก เนือ่งจากอปุทานท่ียงัคงเหลอือยูเ่ป็นจ านวนมาก 
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ประกอบกบัอตุสาหกรรมตา่งๆ นิยมเช่าโรงงานส าเร็จรูปในบริเวณตะวนัออกของกรุงเทพมหานครมากขึน้เนื่องจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัในปี 2554 

อปุสงค์อาคารโรงงานแบ่งตามพืน้ที่ 

อปุสงค์อาคารโรงงานในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

ณ ปลายปี 2559 มีพืน้ที่อาคารโรงงานส าเร็จรูปถูกเช่าไปทัง้สิน้ 1,128,914 ตารางเมตร จากพืน้ที่อาคารโรงงาน

ส าเร็จรูปทัง้สิน้ 1,364,646 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าที่ร้อยละ 82.7 ซึง่อตัราการเช่าพืน้ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่ง

อยูท่ี่ร้อยละ 79.4  โดยอาคารโรงงานส าเร็จรูปท่ีถกูเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2559  มีจ านวนสงูถึง 43,517 ตารางเมตร  

  
ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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 ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัที่มีอุปสงค์อาคารโรงงานส าเร็จรูปมากที่สดุ อยู่ที่ประมาณ 762,186 ตารางเมตร จากพืน้ที่
ทัง้หมด 878,352 ตารางเมตร และ อุปสงค์ที่ระยองอยู่ที่ประมาณ 366,728 ตารางเมตร จากพืน้ที่ทัง้หมด 486,294 
ตารางเมตร ในสว่นของอตัราการเช่าพืน้ท่ีอาคารโรงงานบริเวณชลบรีุ อยูใ่นอตัราสว่นร้อยละ 86.7 และ ระยอง อยู่ใน
อตัราสว่นร้อยละ 75.4  

อปุสงค์อาคารโรงงานในจงัหวดัสระบรีุ 

ส าหรับพืน้ที่ในจงัหวดัสระบุรีและบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้แก่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ณ ปลายปี 2559 มีพืน้ที่อาคาร
โรงงานส าเร็จรูปถกูเช่าไปทัง้สิน้ 328,170 ตารางเมตร จากพืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปทัง้สิน้ 543,217 ตารางเมตร คิด
เป็นอัตราการเช่าที่ร้อยละ 60.4 ซึ่งอัตราการเช่าพืน้ที่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 55.5 โดยอาคารโรงงาน
ส าเร็จรูปท่ีถกูเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2559 มีจ านวน 29,208 ตารางเมตร  
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ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

โดยอปุสงค์ในจงัหวดัสระบรีุอยูท่ีป่ระมาณ 68,202 ตารางเมตร จากพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 120,000 ตารางเมตร ใน
สว่นของอตัราการเชา่พืน้ท่ีอาคารโรงงาน อยูใ่นอตัราสว่นร้อยละ 56.8 

อตัราคา่เช่าอาคารโรงงานแบง่ตามพืน้ท่ี 

อตัราคา่เช่าอาคารโรงงานในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

อตัราคา่เช่าเฉลี่ยของพืน้ที่อาคารโรงงานส าเร็จรูปบริเวณจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง ณ ปลายปี 2559 มีอตัราค่า
เช่าอยูท่ี่ 217 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน โดยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาค่าเช่าได้มีการปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 
2559 คา่เช่าได้มีการปรับตวัลดลงจากปี 2558  ซึง่อยูท่ี่ 229 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปท่ีสงูที่สดุ คือ บริเวณจงัหวดัระยอง อยูท่ี่ 225 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน และ 
จงัหวดัชลบุรีอยู่ที่ 209 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอตัราค่าเช่าอาคารโรงงานส าเร็จรูปทัง้ในบริเวณจังหวดัชลบุรี
และจงัหวดัระยองได้มีการปรับลดลงคอ่นข้างมาก  

ณ ปลายปี 2559 อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปเร่ิมต้นในทกุสถานท่ีตัง้อยูท่ี่ 200 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 
และอตัราคา่เช่าสงูสดุอยูท่ี่ 230 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ทัง้ในบริเวณจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัระยอง  

อตัราคา่เช่าอาคารคลงัสนิค้าในจงัหวดัสระบรีุ 

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ของพืน้ท่ีอาคารโรงงานส าเร็จรูปบริเวณจงัหวดัสระบรีุ ณ ปลายปี 2559 มีอตัราคา่เช่าอยูท่ี่ 200 บาท
ตอ่ตารางเมตรต่อเดือน โดยในปี 2559 ค่าเช่าได้มีการปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่อยูท่ี่ 185 บาทต่อตารางเมตรต่อ
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เดือน  

แนวโน้มตลาดอาคารโรงงาน 

แนวโน้มตลาดอาคารโรงงานส าเร็จรูปในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง  

ตลาดอาคารโรงงานส าเร็จรูปในบริเวณจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยองนัน้ มีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากบริเวณจงัหวดัชลบรีุ
และจงัหวดัระยอง เป็น 2 จงัหวดั จาก 3 จงัหวดั ที่อยูร่ะหว่างการพฒันาให้เป็นเขตเศรษฐกิจการลงทนุพิเศษ ที่เรียกว่า 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยองเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีศักยภาพสูงในการส่งเสริม ให้เป็นฐานการผลิต 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) บริเวณจังหวัดชลบุรีและ
จงัหวดัระยองเป็นบริเวณที่มีนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก อนัได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคม
อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากนีจ้ังหวดัชลบุรียังเป็นที่ตัง้ของท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือน า้ลึกหลกัในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ สว่นบริเวณจงัหวดัระยองยงัเป็นที่ตัง้ของท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ นอกจากนี ้จังหวดัชลบรีุและจงัหวดั
ระยองยงัเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมครบวงจรและคลสัเตอร์ยานยนต์ที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในโลก โดยมีบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง บริษัทผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
ดงันัน้ตลาดอาคารโรงงานส าเร็จรูปบริเวณนีม้ีแนวโน้มในการปรับตวัขึน้อีกในอนาคต การพฒันาระบบสาธารณปูโภค
ตา่งๆ ของภาครัฐในบริเวณนี ้เช่น การก่อสร้างรถไฟเความเร็วสงู รถไฟทางคู ่การขยายสนามบินอูต่ะเภา และการขยาย
มอเตอร์เวย์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบนั พืน้ที่ในบริเวณนีก็้มีการพฒันาให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและเอือ้ต่อการมาลงทนุ
มากขึน้ แนวโน้มตลาดอาคารโรงงานส าเร็จรูปในจงัหวดัสระบรีุ  

ตลาดอาคารโรงงานส าเร็จรูปในบริเวณจังหวดัสระบุรีนัน้ มีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากอตัราการเช่ามีการปรับตวัเพิ่มขึน้
อย่างตอ่เนื่องตัง้แต่ปี 2555 จ านวนพืน้ที่ถกูเช่าใหม่ต่อปี ณ ปี 2559 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 คอ่นข้างมาก และ ณ 
ปลายปี 2559 มีพืน้ที่ว่างในบริเวณจังหวดัสระบุรีรวมถึงจังหวดัพระนครศรีอยุธยาเหลือประมาณ  215,047 ตาราง
เมตร ในสว่นระดบัอตัราคา่เช่ามีการปรับตวัขึน้จากปี 2558 คาดวา่ตลาดอาคารโรงงานส าเร็จรูปบริเวณนีน้า่จะปรับตวั
ขึน้ตอ่ไป เนื่องจากการลงทนุในภาคอตุสาหกรรมของเอกชนและรัฐบาลยงัมีการขยายการลงทนุอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งคาด
วา่จะท าให้ตลาดอาคารโรงงานในพืน้ท่ีบริเวณนีม้ีการเติบโตขึน้อีกในอนาคต นอกจากนีย้งัมีการสง่เสริมการลงทนุจาก 
BOI โดยให้สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และสทิธิประโยชน์ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัภาษีอากรให้กบัโครงการท่ีปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต  ซึง่จะท าให้ภาคอตุสาหกรรม
มีการพฒันาไปในทางที่ดีขึน้ 

2.2.2 ตลาดคลงัสินคา้ 

ตลาดคลงัสินค้าในประเทศไทยมีการพฒันาอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดคลงัสินค้าเดิมทีเป็น
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ธุรกิจภายในครอบครัว โดยมีการพัฒนาคลงัสินค้าที่มีเพดานสูงไม่เกิน 7 เมตร และอยู่ชัน้พืน้ดิน แต่หากพิจารณา
กระบวนการขนสง่สินค้าโดยรถบรรทกุ เมื่อสินค้าจะน าเข้าเก็บในคลงัสินค้า หากคลงัสินค้าอยู่ระดบัพืน้ดิน  จะต้องใช้
เวลาและแรงงานเพื่อขนสนิค้าลงเก็บในคลงัสนิค้า ตอ่มาจึงมีการพฒันาพืน้ราบของคลงัสนิค้าให้มีความสงูเพิ่มขึน้เพื่อ
ความสะดวกในการน าสินค้ามาเก็บ โดยมีการยกพืน้คลงัสินค้าให้สงูขึน้ 1.3 เมตร เพื่อให้เท่ากบัความสงูของรถบรรทกุ 
นอกจากนีร้ะยะจากพืน้ถึงเพดาน มีความสงูอยูร่ะหวา่ง 9 ถึง 12 เมตร เพื่อประสทิธิภาพในการจดัเก็บสนิค้าเป็นจ านวน
มาก อีกทัง้มีระบบการระบายอากาศที่ดี 

ผู้พัฒนาคลังสินค้าให้เช่า 

ประกอบด้วย กลุม่หลกั 2 กลุม่ดงันี ้

1. ผู้พฒันาคลงัสนิค้ารายใหญ่ หมายถึง บริษัทท่ีด าเนินการพฒันาธุรกิจคลงัสนิค้าในบริเวณที่ตา่งๆหลากหลายท าเล
ทัง้ประเภทคลงัสนิค้าส าเร็จรูป และสร้างตามความต้องการของผู้ เช่าหรือ Built-to-suit โดยสว่นใหญ่จะเป็นบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทดงักลา่วได้แก่ 

• บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้พัฒนา คลงัสินค้า -ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน
ระดบัพรีเมียม โดยสร้างและออกแบบให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะ 
(Built-to-suit) ในหลากหลายท าเล เช่น จังหวดัสมุทรปราการ จังหวดัชลบุรี จังหวดักรุงเทพฯ และจังหวัด
ระยอง ณ เดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้มีการจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลิวเอช
เอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
โรงงานและคลังสินค้า ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้มีการก่อตั ง้กองทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ใน
ที่ดิน สิง่ปลกูสร้าง อปุกรณ์และงานระบบของทรัพย์สิน และสทิธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และได้มีการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ในปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั โดย ณ ปัจจบุนั กองทรัสต์ (WHART) ประกอบด้วย
คลงัสินค้า 8 โครงการในท าเลบริเวณลาดกระบงั บริเวณถนนบางนา-ตราด บริเวณถนนเลียบคลองชลหาร
พิจิตร บริเวณอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และบริเวณจงัหวดัสระบรีุ 

• บริษัท ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ได้จัดตัง้ขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพฒันาคลงัสินค้าส าเร็จรูปใ ห้เช่า 
ต่อมา บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากดั (มหาชน) ได้ร่วมสนบัสนนุการจดัตัง้กองทนุรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ขึน้ในเดือนเมษายน 2548 ช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ ทีฟันด์ 
(TFUND) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกบัโรงงานส าเร็จรูปท่ีเป็น Freehold และ 
บริษัทไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ได้ร่วม
จัดตัง้กองทุน  รวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์ค โลจิสติคส์  (TLOGIS)  เพื่ อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
อสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกับคลงัสินค้าส าเร็จรูปที่เป็นFreehold และยังจัดตัง้กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการลงทนุโรงงานส าเร็จรูปและ
คลงัสนิค้าส าเร็จรูป ท่ีถือกรรมสิทธ์ิในลกัษณะสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) ตอ่มาในปี 2557 บริษัทได้
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มีการก่อตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) และ
ได้มีการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ในปี 2558 

2. ผู้พฒันาคลงัสนิค้ารายยอ่ย หมายถึง บริษัทท่ีด าเนินการพฒันาธุรกิจคลงัสนิค้าขนาดกลางและเลก็โดยเน้นพฒันา
ในบริเวณท าเลที่มีความเช่ียวชาญหรือเฉพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทคลงัสินค้าส าเร็จรูป บริษัท
ดงักลา่วได้แก่ 

• Thriven Group หมายถึง บริษัท Thriven Development จ ากดั เร่ิมพฒันาโครงการโรงงานและคลงัสนิค้าให้
เช่าตัง้แต่ปี 2539 โดยเป็นผู้พฒันาโครงการโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด และเป็น
โครงการสร้างเสร็จพร้อมเช่าเป็นสว่นใหญ่  

• โชติธนวฒัน์ หมายถึง บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากดั (Chodthanawat Co., Ltd.) บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ในเครือ K. Group พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคลงัสนิค้าให้เช่า โกดงั โรงงาน โรงงานส าเร็จรูปครบวงจร
ในหลายพืน้ท่ี เช่น บางนา-ตราด พระราม 2 ลาดกระบงั (ฉลองกรุง) และในจงัหวดัระยอง 

อปุทานอาคารโรงงานในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

บริเวณจังหวัดชลบุรี และ ระยอง เป็นบริเวณที่มีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก อันได้แก่ นิคม
อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และ อื่นๆอีกมากมาย 
ดงันัน้ตลาดคลงัสินค้าในบริเวณนีจ้ึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในการกกัเก็บสินค้า ท่ีเป็นสว่นประกอบของการผลิต 
บริเวณนีจ้ึงเป็นบริเวณที่กักเก็บสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนีย้งัเป็นที่นิยมส าหรับกกัเก็บสินค้าที่
พร้อมเพื่อจะน าสง่ออก ทางเรือ เนื่องจากท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบงัตัง้อยู่ในบริเวณจงัหวดัชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งใหญ่ 
และเป็นทา่เทียบเรือเพื่อขนสง่สนิค้าออกนอกประเทศ  

ณ ปลายปี 2559 พืน้ที่คลงัสินค้าให้เช่าบริเวณนีม้ีจ านวนทัง้สิน้ 1,165,872 ตารางเมตร โดยในปี 2556 ได้มีอุปทาน
ใหม่คลงัสนิค้าเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก โดยมีอปุทานใหมส่งูถึง 399,022 ตารางเมตร สว่นปีถดัมา คือ ปี 2557 อปุทาน
ใหมม่ีเพียง 37,042 ตารางเมตร และในปี 2559 พบวา่อปุทานใหมม่ีประมาณ 104,205 ตารางเมตร 
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ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

โดยพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าโดยสว่นใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณจงัหวดัชลบรีุถึงร้อยละ 82 รองลงมาคือ จงัหวดั ระยอง ร้อยละ 18  

 

ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อปุทานใหมข่องคลงัสนิค้าในบริเวณนีค้าดวา่จะมเีพิ่มขึน้อีก ไมต่ ่ากวา่ 200,000 ตารางเมตร จากผู้ประกอบการกลุม่ ที
พาร์ค ดบับลวิ เอช เอ และ ทีเอฟดี  เนื่องจากบริเวณจงัหวดัชลบรีุ และ จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัที่ตัง้อยูใ่นระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ท าให้ผู้พัฒนาโครงการสนใจพัฒนาโครงการบริเวณนี ้เนื่องจากเช่ือว่าบริเวณนีจ้ะมีความ
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ต้องการพืน้ท่ีคลงัสนิค้าเพิ่มขึน้ 

อปุสงค์อาคารโรงงานในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

ณ ปลายปี 2559 มีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าถูกเช่าไปทัง้สิน้ 808,767 ตารางเมตร จากพืน้ที่อาคารคลังสินค้าทัง้สิน้ 
1,165,872 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าที่ร้อยละ 69.4 ซึ่งอตัราการเช่าพืน้ที่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
62.2  โดยพืน้ที่คลงัสนิค้าที่ถกูเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2559 มีจ านวนสงูถึง 147,824 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ยพืน้ท่ีเช่าอาคาร
คลงัสนิค้าบริเวณนี ้ตอ่ปี (annual take-up) อยูท่ี่ปีละประมาณ 100,000 ตารางเมตร  

 

ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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 ทีม่า: ฝ่ายวิจยับริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อตัราการเช่าพืน้ที่คลงัสินค้าในจังหวดัชลยุรีและระยองนัน้ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้มากในปี 2559 โดยเพิ่มขึน้ถึง 147,824 
ตารางเมตร โดยจงัหวดัชลบรีุเป็นจังหวดัที่มีอปุสงค์คลงัสินค้ามากที่สดุอยู่ที่ประมาณ 684,841 ตารางเมตร สว่นอุป
สงค์ที่ระยองอยู่ที่ประมาณ 123,926 ตารางเมตร ในสว่นของอตัราการเช่าพืน้ที่ที่สงูสดุ คือ จงัหวดัชลบรีุ อยู่ในอตัรา
ร้อยละ 71.73 และ ระยองอยูใ่นอตัราสว่นร้อยละ 58.69 

อตัราคา่เช่าอาคารโรงงานในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 

อตัราค่าเช่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าบริเวณพืน้ที่ศึกษา ณ ปลายปี 2559 มีอตัราอยู่ที่ 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
โดยค่าเช่าได้ปรับตวัลดลงจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ต่อ เดือน และ ปรับตัวลดลงในปี 
2557 และ 2558 มาเป็น 164 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน และ 159 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ตามล าดบั  

อตัราค่าเช่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าที่สงูที่สดุ คือ บริเวณระยอง อยู่ที่ 153 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมาคือ 
ชลบรีุ อยู่ที่ 147 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อตัราค่าเช่าคลงัสินค้าบริเวณชลบรีุค่อนข้างทรงตวั หากแต่อตัราค่าเช่า
บริเวณระยองมีการปรับตวัลดลงคอ่นข้างมาก จากราคา 175 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี 2555 มาเป็น 153 บาท
ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ในปี 2559 

ณ ปลายปี 2559 อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าเร่ิมต้นในทกุสถานที่ตัง้อยู่ที่ 120 บาทต่อ ตารางเมตร แต่อตัราค่า
เช่าเสนอสงูสดุ คือบริเวณชลบุรี อยู่ที่ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ ระยองอยู่ที่ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน  

 

แนวโนม้ตลาดอาคารคลงัสินคา้ในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง 
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อปุทานคลงัสนิค้าบริเวณจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง อยูใ่นช่วงการฟืน้ตวั เนื่องจากจ านวนพืน้ท่ีถกูเช่าใหมต่อ่ปี ณ 
ปี 2559 ปรับตวัเพิ่มขึน้มาเป็น 316,921 ตารางเมตร โดยตลาดเร่ิมฟืน้ตวัจากปี 2557 ที่มีพืน้ท่ีถกูเช่าใหมเ่พียง 58,669 
ตารางเมตร และเพิ่มขึน้อีกในปี 2558 มาเป็น 66,170 ตารางเมตร ณ ปลายปี 2559 มีพืน้ที่วา่งเหลอืประมาณ 94,508 
ตารางเมตร คาดว่าตลาดคลงัสินค้าบริเวณนีน้่าจะปรับตวัขึน้อีกในอนาคต เนื่องจากบริเวณนีเ้ป็นบริเวณที่มีโรงงาน 
และ นิคมอตุสาหกรรมอยู่เป็นจ านวนมาก และอตุสาหกรรมการผลิตบริเวณนี ้เป็นอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ซึง่โรงงานประเภทดงักลา่วมกัมีชิน้สว่นประกอบซึง่มาจากโรงงานอื่นๆ ดงันัน้ ความต้องการพืน้ท่ี
คลงัสินค้าส าหรับพวกชิน้ส่วนประกอบส าหรับการผลิตดังกล่าวย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีคลงัสินค้าใกล้อยู่กับ
บริเวณที่เป็นแหลง่ผลิต นอกจากนีบ้ริเวณนีย้งัตัง้อยู่ใกล้ท่าเรือน า้ลกึแหลมฉบงั ซึ่งเป็นท่าเรือสง่สินค้าออก มิใช่เพียง
สนิค้าที่ผลติในประเทศไทย แตห่ากยงัเป็นสนิค้าที่ผลติจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย อนัได้แก่ กมัพชูา ลาว พมา่ และ 
มาเลเซีย อยา่งไรก็ดี ภาวะการแขง่ขนัของคลงัสนิค้าบริเวณนีค้อ่นข้างสงู เนื่องจากจ านวนพืน้ท่ีวา่งที่เหลอืให้เช่า อีกทัง้
อปุทานใหมท่ี่จะเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้ระดบัราคาคา่เช่าอาจปรับตวัลดลง เพราะภาวการณ์แขง่ขนัคอ่นข้างสงู 
 

2.3  ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
รายละเอียด ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่ปัจจุบัน 

โครงการ 1) โครงการนิคมอตุสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE)  
2) โครงการนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)  
3) โครงการนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (HCIE)  
4) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 (HLP1 
5) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 (HLP2)  
6) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 (HLP4)  

ประเภทการลงทนุ สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปีนบัจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการ
ตอ่สญัญาอีก 30 ปี 

วนัท่ีเข้าลงทนุ 23 พฤศจิกายน 2559 
เนือ้ที่ดิน 239 ไร่ 3 งาน 10.46 ตารางวา 
พืน้ท่ีเช่า 1) โรงงานให้เช่าแบบ Detached Building 107,202 ตารางเมตร  

2) โรงงานให้เช่าแบบ Attached Building 60,170 ตารางเมตร  
3) คลงัสนิค้า 93,942 ตารางเมตร 

จ านวนยนูิต 1) โรงงานให้เช่าแบบ Detached Building จ านวน 21 ยนูิต 
2) โรงงานให้เช่าแบบ Attached Building จ านวน 59 ยนูิต 
3) คลงัสนิค้า จ านวน 21 ยนูิต  

มลูคา่เข้าลงทนุ 7,974,991,417 บาท 
มลูคา่ประเมิน 7,123,000,000 บาท 
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3.  รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 10 อันดับแรก ล่าสุด 

3.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ ต าแหน่งในบริษัท 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการ 
2. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ 
3. นายพรเทพ รัตนตรัยภพ กรรมการอิสระ 
 

3.2 รายช่ือคณะผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
นางสาวกาญจนา เอือ้โอบอ้อม • ปริญญาโท สาขา Built Environment 

(Sustainable Development), University 
of New South Wales, Australia 

• ประกาศนียบตัร REIC - City Planning & 
Real Estate Laws and Regulations  

กรรมการผู้จดัการ 

นางสาวจารุชา สติมานนท์ • ปริญญาโท คณะบญัชี สาขาการบญัชี-
บริหารจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี และ
สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

นายณฐัพร กองสมัฤทธ์ิ • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
นานาชาติแสตมฟอร์ด 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ 

นางสาวนทีกานต์ วงศ์พิภพ
มงคล 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายฝ่ายก ากบั
ตรวจสอบ บริหาร และจดัการ
ความเสีย่ง 

 
 

3.3 ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 มีดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
บริษัท เหมราชพฒันาทีด่ิน จ ากดั (มหาชน) 3,499,998 99.9998 
นายสมยศ อนนัตประยรู 1 0.0001 
นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 1 0.0001 
รวม 3,500,000 100.00 
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวตักิารเพิม่ทนุในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

ไมม่ี 
 

4.2 ประวตักิารจา่ยเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 2559 /1 2560  
ก าไรสทุธิ (บาท) 44,383,818 (532,419,962) /2 
ก าไรสทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 0.0780 -0.9351 
รวมการปันสว่นแบง่ก าไร (บาทตอ่หนว่ย) - 0.2647 
รวมการแบง่สว่นทนุ (บาทตอ่หนว่ย) - 0.3765 
รวมการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน (บาทต่อ
หน่วย) 

- 0.6412 

หมายเหตุ:  
/1 กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
/2 กองทรัสต์มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 318,805,473 บาท ก าไรจากการขายเงินลงทนุจ านวน 64,809 
บาท และรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุจ านวน 851,290,244 บาท 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตัง้แต่วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559)  และงบ
การเงินฉบบัสอบทานส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

งบดุล 31 ธ.ค. 2559 30 มิ.ย. 2560 
(หนว่ย :บาท) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

สนิทรัพย์    
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  7,974,991,417 7,258,987,070 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 193,036,872 96,653,160 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 18,832,657 31,284,474 
คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 1,463,097 1,121,748 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 3,663,881 3,292,361 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 9,244,838 1,914,312 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 136,372 194,324 
สนิทรัพย์อื่น 16,537 118,240 
รวมสินทรัพย์ 8,201,385,671 7,393,565,689 
หนีส้นิ    
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า - 8,804,056 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 149,660,670 135,971,822 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 2,286,224,232 2,289,792,711 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 17,040,873 10,247,109 
หนีส้นิอื่น 10,476,078 1,077,025 
รวมหนีส้ิน 2,463,401,853 2,445,892,723 
สินทรัพย์สุทธิ 5,737,983,818 4,947,672,966 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย    
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 5,693,600,000 5,693,600,000 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 44,383,818 (745,927,034) 
สินทรัพย์สุทธิ  5,737,983,818 4,947,672,966 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.0779 8.6898 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ ปลายงวด (หนว่ย) 569,360,000 569,360,000 
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งบก าไรขาดทุน  

ปี 2559 
(21 พ.ย. 2559 - 
31 ธ.ค. 2559) 

ม.ค. – มิ.ย. 2560 

(หนว่ย :บาท) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

รายได้จากการลงทุน    
รายได้คา่เชา่และบริการ 52,774,213 234,421,115 
รายได้คา่เชา่หลงัคา 456,399 2,435,729 
รายได้จากการชดเชยรายได้คา่เชา่ 8,793,136 51,052,235 
รายได้ดอกเบีย้ 302,011 485,664 
รวมรายได้    62,325,759 288,394,743 
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,455,440 6,317,896 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1,455,440 6,317,896 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 268,944 1,041,248 
คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 1,234,127 4,917,167 
คา่ใช้จา่ยอื่น 3,028,090 8,394,094 
รวมค่าใช้จ่าย 7,442,041 26,988,301 
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 54,883,718 261,406,442 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   
ดอกเบีย้จ่าย 10,499,900 49,003,355 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 44,383,818 212,403,087 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ - (852,004,347) 
รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ - - 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ - (852,004,347) 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 44,383,818 (639,601,260) 
จ่ายคืนมลูคา่หนว่ยทรัสต์จากการลดทนุ - - 
จ่ายประโยชน์ตอบแทน - - 
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 44,383,818 (639,601,260) 
 

 



45 

งบกระแสเงนิสด 

ปี 2559 
(21 พ.ย. 2559 - 
31 ธ.ค. 2559) 

ม.ค. – มิ.ย. 2560 

(หนว่ย : บาท) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด 44,383,818 (639,601,260) 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึน้สทุธิในสินทรัพย์สทุธิ 

 
 

จากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 
 

 
การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (7,974,991,417) - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้  (18,832,657) (12,451,817) 
ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - (136,000,000) 
คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้าลดลง(เพิม่ขึน้) (1,463,097) 341,349 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงานลดลง(เพิ่มขึน้) (9,244,838) 7,330,526 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืนเพิม่ขึน้ (136,372) (57,952) 
สนิทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้  (16,537) (101,703) 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้าเพิม่ขึน้ - 8,804,056 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 149,660,670 (13,688,848) 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายลดลง(เพิ่มขึน้) 17,040,873 (6,793,764) 

หนีส้นิอื่นลดลง(เพิ่มขึน้) 10,476,078 (9,399,053) 

คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ าหนา่ย 84,156 371,520 
ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย 10,499,900 852,004,347 
รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมไ่ด้เกิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ - 852,004,347 

เงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน (7,772,539,423) 49,003,355 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
เงินสดรับจากการขายหนว่ยทรัสต์ 5,693,600,000 - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 2,325,000,000 - 

เงินสดจา่ยเพื่อด าเนินการขายหนว่ยทรัสต์ (3,748,037) - 

เงินสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (38,775,768) - 

เงินสดจา่ยต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย (10,499,900) (45,434,876) 
จ่ายคืนมลูคา่หนว่ยทรัสต์จากการลดทนุ - - 
จ่ายประโยชน์ตอบแทน - (150,709,592) 
เงินสดสทุธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,965,576,295 (196,144,468) 
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งบกระแสเงนิสด 

ปี 2559 
(21 พ.ย. 2559 - 
31 ธ.ค. 2559) 

ม.ค. – มิ.ย. 2560 

(หนว่ย : บาท) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 193,036,872 (96,383,712) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด - 193,036,872 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 193,036,872 96,653,160 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 
ปี 2559 

(21 พ.ย. 2559 - 
31 ธ.ค. 2559) 

ม.ค. – มิ.ย. 
2560 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 5,737,983,818 4,947,672,966 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.13 0.48 
อตัราสว่นรายได้จากเงินลงทนุตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.09 5.09 
อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งงวด  - 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 138.99 0.02 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (บาท) 5,737,983,818 5,662,515,481 

*มลูคา่การซือ้ขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาที่มี
อยูใ่นระหวา่งงวด 

ผลการด าเนินงานปี 2559 

กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 จะเป็นข้อมูลตัง้แต่วนัที่จัดตัง้กองทรัสต์
จนถึงวันสิน้งวด (21 พฤศจิกายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559) โดยปี 2559 กองทรัสต์มี รายได้รวม 62.33 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้คา่เช่าและบริการ 52.77 ล้านบาท รายได้คา่เช่าหลงัคา 0.46 ล้านบาท รายได้จากการชดเชยรายได้คา่เช่า 
8.79 ล้านบาท และรายได้ดอกเบีย้ 0.30 ล้านบาทจากเงินฝากจากเงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการ 

คา่ใช้จ่ายรวมในปี 2559 มีจ านวน 7.44 ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายหลกัได้แก่ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 1.46 ล้าน
บาท  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1.46 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 1.23 ล้านบาท ซึ่ง
จ่ายให้แก่เหมราช  ซึง่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรัสต์ในปี 2559 มีจ านวน 54.88 
ล้านบาท และรายได้จากการลงทนุสทุธิ 44.38 ล้านบาท และมีอตัราสว่นของก าไรสทุธิต่อจ านวนถวัเฉลี่ยของมลูค่าสนิทรัพย์
สทุธิระหวา่งงวดร้อยละ 0.01 

ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2560 
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ส าหรับงวด 6 เดือน ของปี 2560 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 288.39  ล้านบาท โดยรายได้ของกองทรัสต์ประกอบด้วย 
รายได้ค่าเช่าและบริการ 234.42 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าหลงัคา 2.44 ล้านบาท รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า 51.05 
ล้านบาท และรายได้ดอกเบีย้ 0.49 ล้านบาทจากเงินฝากจากเงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการ 

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ส าหรับงวด 6 เดือน ของปี 2560 มีจ านวน 26.99 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลักได้แก่
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 6.32 ล้านบาท  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 6.32 ล้านบาท และมีคา่ธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 4.92 ล้านบาท  

รายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรัสต์ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 
2560 มีจ านวน 261.41 ล้านบาท และรายได้จากการลงทนุสทุธิ 212.40 ล้านบาท หากรวมรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้
จากเงินววดัมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 852 ล้านบาท กองทรัสต์จะมีการลดลงในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด
จ านวน 639.60 ล้านบาท และมีอตัราสว่นของก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่จ านวนถวัเฉลี่ยของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิระหวา่งงวดร้อย
ละ (11.30) 

ทัง้นี ้รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ (Unrealized loss) เกิดจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุตามรอบ
ระยะเวลาการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอสงัหาริมทรัพย์อิสระ โดยการสอบทานการประเมินมลูคา่ในครัง้
นีไ้ด้มลูคา่ที่สงูขึน้กวา่ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ก่อนวนัเข้าลงทนุ แต่ยงัมีสว่นต่างจากราคาที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุ
อยู ่จึงท าให้กองทรัสต์ต้องมีการบนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายการขาดทนุทางบญัชี  

ฐานะการเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,201.39 ล้านบาท โดยหลกัเป็นเงินลงทนุในสิทธิการเช่าตาม
มูลค่ายุติธรรม จ านวน 7,974.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.24 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์หลัก คือ เงินลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมด 6 โครงการ และกองทรัสต์มีหนีส้ินรวมจ านวน 2,463.40 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินจ านวน 2,286.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 ของหนีส้ินรวม และเงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน 149.66 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.08 ของหนีส้ินรวม โดยเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิช จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อใช้ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุครัง้แรก  

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,393.57 ล้านบาท และมีมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ
รวมจ านวน 7,258.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของสินทรัพย์รวม การลดลงของสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 มีสาเหตหุลกัมาจากรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 
ตามรอบระยะเวลาการสอบทานประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยการขาดทุนที่เกิดขึน้เกิดจากการเปรียบเทียบ
มลูคา่ระหวา่งราคาซือ้ทรัพย์เมื่อตอนตัง้กอง กบัราคาสอบทานประเมินมลูคา่ดงักลา่ว ท าให้กองทรัสต์เกิดการขาดทนุสทุธิที่ยงั
ไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ 

สภาพคลอ่ง 
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ส าหรับปี 2559 (21 พฤศจิกายน 2559 - 31 ธนัวาคม 2559) กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 
7,772.54 ล้านบาท จากการซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 7,974.99 ล้านบาท กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
จดัหาเงินส าหรับปี 2559 มีจ านวน 7,965.58 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์จ านวน 5,693.60 
ล้านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 2,325.00 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการขายหนว่ยทรัสต์ 
3.75 ล้านบาท เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมเงินกู้ยืม และดอกเบีย้จ่ายจ านวน 38.78 ล้านบาท และ 10.50 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 99.76 ล้านบาท และมี
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 196.14 ล้านบาท ได้แก่การจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ยืม 45.43 ล้านบาท  และการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทน 150.71 ล้านบาท ท าให้ ณ สิน้งวดกองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96.65 ล้านบาท 
ลดลง 96.38 ล้านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 193.04 ล้านบาท 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

หนึง่ในผู้ เช่ารายใหญ่ปัจจบุนัของกองทรัสต์ ซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไมต่อ่อายุ
สญัญาเช่าที่ครบก าหนดอายุสิน้เดือนกนัยายน 2560 และสญัญาอีกบางสว่นที่จะครบก าหนดอายใุนเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
โดยรวมคิดเป็นพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 12.52 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมดของกองทรัสต์ เนื่องจากผู้ เช่ามีแผนขยายก าลงัการผลิต โดย
ซือ้ที่ดินของบริษัทในกลุ่มเจ้าของทรัพย์สินเพื่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ รองรับแผนการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อ
สง่ออกในภมูิภาคอาเซียน ท าให้พืน้ที่ที่เช่าจากกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อก าลงัการผลิตที่จะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั การย้าย
ออกของผู้ เช่าดังกล่าวจะท าให้กองทรัสต์มีพืน้ที่ว่างเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ และส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ลดลง และ
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งที่จะไมส่ามารถหาผู้ เชา่รายใหมม่าทดแทนพืน้ท่ีที่วา่งลงทัง้หมดได้ในระยะเวลาอนัสัน้ เนื่องจากเป็น
เพืน้ที่ที่ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออตัราการเช่าของกองทรัสต์และอาจท าให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการว่างจ้าง
นายหน้าหรือตวัแทนในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม ่นอกจากนี ้การมีพืน้ท่ีวา่งจ านวนมากอาจมีผลกระทบท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์
และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความจ าเป็นต้องลดอตัราคา่เช่าเพื่อดงึดดูให้มีผู้ เช่ารายใหม่สนใจเข้ามาเช่าพืน้ท่ีของกองทรัสต์
เพื่อชดเชยในสว่นของผู้ เช่ารายเดมิที่ออกไป ซึง่จะสง่ผลท าให้รายได้โดยรวมของกองทรัสต์ลดลง โดย ในระหวา่งที่กองทรัสต์ยงั
ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนในพืน้ที่นีไ้ด้ จะส่งผลให้รายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์ลดลงประมาณร้อยละ 14.57  
(ค านวณจากสดัสว่นรายได้ของผู้ เช่ารายดงักลา่ว ณ เดือนมิถนุายน ซึง่จะเป็นสดัสว่นของรายได้ที่หายไป หากครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายทัง้กลา่ว) อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ยงัคงได้รับรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่าและคา่บริการภายใต้
สญัญาตกลงกระท าการจากเจ้าของทรัพย์สินมาทดแทนจนถึงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ท าให้ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลาดงักลา่วไมไ่ด้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั  

ทัง้นี ้จากการที่ผู้ เช่ารายนีข้ยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ท าให้มีโอกาสที่จะมีผู้ผลิตรายย่อยในห่วงโซ่อุปทาน
เดียวกนัเข้ามาลงทนุประกอบธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งผู้ผลิตรายย่อยเหลา่นีเ้ป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่จะเช่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ได้ 

 


