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ข้อมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี 
กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 2 

กองทรัสต์ HREIT มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม (“ทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติม”) โดยการลงทนุในสทิธิการเช่าในท่ีดิน อาคารโรงงาน และส านกังานท่ีตัง้อยูบ่นที่ดินนัน้ พร้อมสว่นควบของที่ดิน

และอาคารดังกล่าว และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า โดยมี

รายละเอียดของการลงทนุเพิ่มเติมดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้เป็น สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน เขต

ประกอบการอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบรีุ (WHA SIL)จากบริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จ ากดั ("บริษัท

เจ้าของทรัพย์สิน")  

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ HREIT จะลงทนุในครัง้นีเ้รียกวา่ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

 

ประเภททรัพย์สิน รวม ท รัพ ย์ สิ น ป ระ เภ ท โร ง งาน 
Detached Building 

รวม ท รัพ ย์ สิ น ป ระ เภ ท โร ง งาน 
Attached Building 

รวมทรัพย์สินทัง้หมด 

ที่ดิน (ไร่) 6-3-50 6-0-48 12-3-98 

จ านวนสิง่ปลกูสร้าง (ยนูิต) 1 8 9 

พืน้ท่ีอาคาร (ตรม.) 4,720 11,196 15,916 

อตัราการเช่า 100% 100% 100% 

พืน้ท่ีหลงัคา (ตรม.) 2,592 5,875 8,467 

อายอุาคารเฉลีย่ (ปี) 6.17 6.13 6.13 
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2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT 

กองทรัสต์ HREIT จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างอาคารโรงงาน 

ส านกังาน และสิ่งปลกูสร้างอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี 

นบัจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  

ที่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") ในเขตประกอบการ

อตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบรีุ จาก บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสทิธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า ดงันี ้
1. สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดงันี ้

1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 1 ยนูิตโดยมีพืน้ที่ท่ีดินประมาณ 6-3-50 ไร่ 
พืน้ท่ีอาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร  

1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จ านวน 8 ยนูิตโดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 6-0-48 ไร่ 
พืน้ท่ีอาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร 

2. พืน้ท่ีเช่าที่ใช้งานได้ของสว่นหลงัคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร 

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ที่ที่ดินทัง้หมดประมาณ 12-3-98 ไร่ หรือ 5,198 ตารางวา พืน้ที่

อาคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 15,916 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าที่ใช้งานได้ของสว่นหลงัคาของอาคาร ประมาณ 8,467 

ตารางเมตร 

หมายเหตุ: 

การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสญัญาที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง)  
2. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ  
3. สญัญาจ านองทรัพย์สนิ 
4. สญัญาตกลงกระท าการ 
5. สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 4 

3. รายละเอียดทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

3.1 รายละเอียดของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

กองทรัสต์ HREIT จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในราคารวมไม่เกิน 477,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้านบาท)  ซึ่งประกอบไปด้วยค่า
เช่าที่ดินและอาคาร และคา่ซือ้สงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึง่ใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สนิท่ีเช่า (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะโครงการ ดงันี  ้

ล าดับ 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลง
ที่ดนิ
เลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 

(ปี) 

รูปแบบการลงทุน 
ทรัพย์สินมี

ผู้เช่า ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ 
อาคาร
โรงงาน 

1 WHASIL 93C 4,720 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้เดียว จ านวน 

1 หลงั 
50690 6 3 50 6.17 

สิทธิการเช่า 
(แบง่เช่า)  

สิทธิการเช่า  

รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 
Detached Building 

4,720 - - 6 3 50 6.17 - - - 

 

ล าดับ 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลง
ที่ดนิ
เลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 

(ปี) 

รูปแบบการลงทุน 
ทรัพย์สิน
มีผู้เช่า ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ 

อาคาร
โรงงาน 

1 WHASIL 27B 900 
อาคารคอนกรีตเสริม
สองชัน้ จ านวน 1 หลงั 

27149 0 1 89 6.26 
สิทธิการเช่า 
(แบง่เช่า) 

สิทธิการเช่า  

2 WHASIL 27C 900 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จ านวน 1 

หลงั 
27149 0 1 89 6.26 สิทธิการเช่า 

(แบง่เช่า) 
สิทธิการเช่า  
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ล าดับ 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลง
ที่ดนิ
เลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ที่ดนิ
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 

(ปี) 

รูปแบบการลงทุน 
ทรัพย์สิน
มีผู้เช่า ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ 

อาคาร
โรงงาน 

3 WHASIL 27D 900 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จ านวน 1 

หลงั 
27149 0 1 89 6.26 สิทธิการเช่า 

(แบง่เช่า) 
สิทธิการเช่า  

4 WHASIL 27E 900 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จ านวน 1 

หลงั 
27149 0 1 89 6.26 สิทธิการเช่า 

(แบง่เช่า) 
สิทธิการเช่า  

5 WHASIL 27A 1,152 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จ านวน 1 

หลงั 
27149 0 2 52 6.26 

สิทธิการเช่า 
(แบง่เช่า) 

สิทธิการเช่า  

6 WHASIL 3B-02 1,656 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 
52681 0 3 60 5.36 

สิทธิการเช่า 
(แบง่เช่า) 

สิทธิการเช่า  

7 WHASIL 93E 2,394 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จ านวน 1 

หลงั 

50690 1 1 40 6.17 
สิทธิการเช่า 
(แบง่เช่า) 

สิทธิการเช่า  

8 WHASIL 93F 2,394 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้ จ านวน 1 

หลงั 

50690 1 1 40 6.17 
สิทธิการเช่า 
(แบง่เช่า) 

สิทธิการเช่า  

รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 
Attached Building 

11,196 - - 6 0 48 - - - - 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 6 

3.1 รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

ข้อมลูผู้ เช่ารายใหญ่ตามขนาดพืน้ท่ีเช่า 

ล าดับ รายช่ือผู้เช่า 

คิดเป็น
อัตราส่วนพืน้ที่
ต่อพืน้ท่ีเช่ารวม 

(ร้อยละ) 

คิดเป็น
อัตราส่วน

รายได้ต่อรายได้
รวม (ร้อยละ) 

อายุ
สัญญา
เช่า (ปี) 

ปีที่ครบก าหนด
อายุสัญญาเช่า 

(พ.ศ.) 
สัญชาติ ประเภทธุรกิจ 

1 Nikon (Thailand) Limited 59.74 60.12 3 2562 / 2564(1) ญ่ีปุ่ น อปุโภคบริโภค 

2 
Fujikura Automotive 
(Thailand) Limited 

29.86 31.64 3 2563 ญ่ีปุ่ น อิเล็กโทรนิคส์ 

3 
Esmalglass-Itaca 
(Thailand) Company 
Limited 

10.40 8.24 6 2566 สเปน อปุโภคบริโภค 

 รวม 100 100  
 
ที่มา: WHAIRM  
หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 
(1) เนือ่งจากผูเ้ช่ามีสญัญาเช่าทัง้หมด 3 สญัญาเช่า และมีอายสุญัญาที่ต่างกนั 

  
 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 7 

3.1 ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ HREITจะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายได้ ที่กองทรัสต์ HREIT จะได้รับในช่วงปีแรกภายหลงัการลงทุนเพิ่มประกอบด้วย
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการที่ได้จ่ายช าระเป็นเงินสดจริง และรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า โดยมี
รายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี ้

รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมตฐิาน 
ส าหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 1 

 

อสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีอยู่เดิม 2 
(ล้านบาท) 

อสังหาริมทรัพย์ 

หลังการลงทุนเพิ่ม 3 
(ล้านบาท) 

รายได้คา่เชา่และบริการ 2/3/4 596.97 635.96 
รายได้คา่เชา่หลงัคา 5 5.24 5.50 
รายได้จากการชดเชยรายได้คา่เชา่ 6 102.02 102.02 
รายได้ดอกเบีย้ 7 0.67 0.68 
รวมรายได้    704.90 744.15 
ค่าใช้จ่าย 

  
คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 8 29.98 31.68 

ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 674.92 712.47 
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 9/10 46.08 47.91 
ดอกเบีย้จ่าย 11 105.71 122.62 
คา่ตดัจ าหนา่ย 12 14.26 17.54 

ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร 508.86 524.41 

รายการปรับปรุง   
บวกกลบั สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัคา่ใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 12 

4.23 6.66 

บวกกลบั คา่ธรรมเนียมเงินกู้ตดัจ าหนา่ยและสว่นตา่งดอกเบีย้จา่ยจาก
การค านวณด้วยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง 12 

10.03 10.87 

เงนิสดสุทธิจากการลงทุนที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและส่วน
แบ่งทุน 

523.12 541.95 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) 100 100 
ประมาณการเงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 523.12 541.95 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ (ล้านหนว่ย) 702.63 702.63 
ประมาณการเงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัตส์ (บาท)   
  - การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาทตอ่หนว่ย) 0.724 0.746 
  - การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย (บาทตอ่หนว่ย) 0.020 0.025 
การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 0.7445 0.7713 

อตัราการเติบโตของเงินท่ีจา่ยแกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เพิม่ขึน้ (บาทตอ่หนว่ย)  0.0268 
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หมายเหตุ 

1. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทรัสต์ คือตัง้แต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม ของทกุปี อสงัหาริมทรัพย์ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีค้าดว่าจะเสร็จสิน้ภายในเดือนธันวาคม 2561 ดงันัน้ จึงประมาณการรายได้ใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน นบัตัง้แต ่1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

2. อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมอ้างอิงทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุแล้วจ านวน 122 ยนูิต (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2561) ใน 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (2) โครงการ
นิคมอตุสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (3) โครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ 1 (4) เขต
ประกอบอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี (5) ดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (6) ดบับลิวเอชเอ โลจิ
สติกส์พาร์ค 2 และ (7) ดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 

3. อสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทุนเพิ่ม หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม และอสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ อาคารโรงงานจ านวนทัง้หมด 9 ยนูิตในเขตประกอบอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี  
สามารถแบ่งออกเป็น 1) อาคารโรงงานแบบ Attached Building จ านวน 8 ยูนิต พืน้ที่อาคารรวม 11,196 
ตารางเมตร และ 2) อาคารโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 1 ยูนิต พืน้ที่อาคาร 4,720 ตาราง
เมตร 

4. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ อ้างอิงจากรายได้ของทรัพย์สินต่อเดือน โดยอ้างอิงจากประมาณการค่าเช่า  
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่ากบักองทรัสต์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 อสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิม มีพืน้ท่ีที่มีผู้ เช่า (Occupied area) ทัง้สิน้ 270,338 ตารางเมตร และมีอตัรา
คา่เช่าเฉลีย่ที่ 188.59 บาทตอ่เดือนตารางเมตร  

 อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม มีผู้ เช่า (Occupied area) ทัง้สิน้ 15,916 ตารางเมตร 
และมีอตัราคา่เช่าเฉลีย่ที่ 204.13 บาทตอ่เดือนตอ่ตารางเมตร  

5. รายได้ค่าเช่าหลงัคา ได้แก่ รายได้ที่กองทรัตส์ได้รับจากการให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาของอาคารโรงงานและ
คลงัสนิค้าเพื่อประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 คา่เช่าหลงัคาจากอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิม พืน้ท่ีหลงัคารวมทัง้สิน้ 171,182 ตารางเมตร และมีอตัรา
คา่เช่าถวัเฉลีย่ที่ 3.00 บาทตอ่เดือนตอ่ตารางเมตร 

 ค่าเช่าหลงัคาจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม พืน้ที่หลงัคารวมทัง้สิน้ 8,467 ตาราง
เมตร และมีอตัราคา่เช่าเฉลีย่ที่ 3.00 บาทตอ่เดือนตอ่ตารางเมตร 

เจ้าของทรัพย์สินตกลงว่า หากในช่วงระยะเวลา 15 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (“ระยะเวลา
รับประกนัการช าระค่าเช่าหลงัคา”) หากพืน้ที่หลงัคาในทรัพย์สินที่เช่า ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุ บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) หรือ บริษัท เจ้าของ
ทรัพย์สนิตกลงจะเป็นผู้ช าระคา่เช่าหลงัคาสว่นท่ียงัไมม่ีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลารับประกนัการ
ช าระค่าเช่าหลงัคา ในอตัราค่าเช่า 3 บาท (สามบาท) ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าเช่าจะปรับ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 ทกุๆ 3 ปี 
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6. รายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า เป็นรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากเจ้าของทรัพย์สินซึ่งตกลงจะจ่าย
ชดเชยรายได้ค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า 
กลา่วคือ วนัท่ี  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุอยูเ่ดิม วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 
2561 ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (วนัที่คาดว่า
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่ม) ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ซึ่งอ้างอิงจาก
สญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรัสต์และเจ้าของทรัพย์สิน โดยก าหนดอตัราค่าเช่าตามค่าเช่าเฉลี่ย
จากคา่เช่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามพืน้ท่ีและแบง่ตามประเภทของทรัพย์สนิท่ีเช่า 

7. รายได้ดอกเบีย้ เกิดจากการที่กองทรัสต์น าเงินมดัจ าเหลือรับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ไปลงทนุใน
เงินลงทนุระยะสัน้ โดยประมาณการผลตอบแทนที่เฉลีย่ร้อยละ 0.6 ตอ่ปี  

8. ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ 
คา่เบีย้ประกนัภยั คา่บริการรักษาความปลอดภยั คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่าให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพ ย์ที่
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่ม จะเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 1.75 ในปีที่ 1-5 และอตัราร้อยละ 5 ในปีที่ 6-10 
ของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ (ไม่รวมรายได้จากการชดเชยรายได้ รายได้จากค่าเช่าหลงัคา และ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

9. ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ จะเรียกเก็บตามที่ระบุในสญัญาโดยจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.25 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 
12.50 ล้านบาทตอ่ปี  

10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมรายปีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังานกลต. คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี และคา่ที่ปรึกษาของกองทรัสต์ คา่ธรรมเนียมในการประเมนิ
ราคาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ส าหรับประมาณการตาม
สมมติฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นัน้ถือเอาจ านวนที่ระบใุนร่างสญัญาที่มี และการ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้อง 

11. ดอกเบีย้จ่าย ค านวณจากเงินกู้ยืมตามสญัญากู้ยืมเงินในปัจจุบนัของกองทรัสต์กบัสถาบนัทางการเงินอนั
ประกอบไปด้วย เงินกู้ครัง้ที่ 1 จ านวน 2,325 ล้านบาท, เงินกู้ครัง้ที่ 2 จ านวน 575 ล้านบาท และการกู้ยืม
เงินระยะยาวเพิ่มเติมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีจ้ านวนไม่เกิน 420 ล้านบาทจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมในการกู้ยืมเงินจะบนัทกึเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุทางการเงินด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง  

12. ค่าตดัจ าหน่าย ได้แก่ ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า และค่าตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอ
การตดับญัชี ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทรัสต์ คา่ใช้จ่ายในการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม 

13. สมมติฐานอื่นๆ ประมาณการตามสมมติฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถกูจดัท าขึน้โดย
มีข้อสมมติฐานอื่นๆดงันี ้ 

 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุ 

 ไมม่ีการระดมทนุเพิ่มเติมตลอดช่วงเวลาประมาณการ 

 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฏหมายภาษี หรือกฏหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
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 ผู้ เช่าทกุรายปฏิบตัิตามสญัญาเช่า และสญัญาบริการ / ร่างสญัญาเช่า และร่างสญัญาบริการ 

 ไม่มีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สิน
รับประกนัคา่ใช้จ่ายในช่วงเวลาดงักลา่ว 

 ไม่มีค่าภาษีโรงเรือนที่เก่ียวเนื่องจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุในครัง้นีใ้นช่วงเวลาประมาณการ 
เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินตกลงรับผิดชอบช าระภาษีดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้น
ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ 

 

ตารางสรุปรายละเอยีดการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และมลูคา่สงูสดุที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์  

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเตมิ 

พืน้ท่ีที่ดนิที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน 12 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ HREIT  

โครงการในเขตประกอบการอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอสระบรีุ 

(WHASIL) 

เช่าท่ีดนิและอาคารจากบริษัท ดบับลิวเอชเอ  

อินดสัเตรียล บวิดิง้ จ ากดั 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่กองทรัสต์ HREITจะเข้าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีอาคาร 15,916 

ส่วนหลงัคาทัง้หมด 14,112 

ส่วนหลงัคาท่ีใช้งานได้  8,467 

ราคาประเมินทรัพย์สินรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ HREITจะลงทุน1 (บาท) 

ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน จ ากดั 464,120,000 

ราคาประเมินโดยบริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จ ากดั 460,790,000 

มูลค่าสูงสุดท่ีกองทรัสต์ HREITจะลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ไม่เกิน  

(บาท) 

477,000,000 

ค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ 30 ปี (บาท) 30,000,000 
 

 1 ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม 
 

3.1  ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ต่อราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ 

ทางผู้จัดการกองทรัพสต์ได้พิจารณารายงานประเมินทรัพย์สินของผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ทัง้ 2 ราย 

พบว่ารายการประเมินได้สะท้อนถึงราคาทรัพย์สินที่เหมาะสม โดยอ้างอิงสมมติฐาน ตามสภาพเศรษฐกิจ

ปัจจุบนั และตัง้อยู่บนมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประเมินทรัพย์สิน ทัง้นี ้ความคิดเห็นของบริษัทฯ ตัง้อยู่บนข้อมูล

พืน้ฐานปัจจบุนั ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
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จากการตรวจสอบรายงานประเมนิทรัพย์สนิของผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย โดยวธีิวเิคราะห์จากรายได้ 

(Income Approach) ส าหรับการเช่า 30 ปี และสทิธิการตอ่สญัญาเชา่อีก 30 ปี พบวา่มีสมมติฐานหลกัในการ

ค านวนหามลูคา่ทรัพย์สนิ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ผู้ประเมิน 
บริษัท กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด 
บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน 

จ ากัด 
(1) สมมตฐิานเก่ียวกับรายได้ 
   1.1) รายได้จากคา่เช่า (พิจารณาคา่เช่าตามสญัญาเช่าท่ีมีอยู่เดมิจนครบสญัญาเช่า) 
          - โรงงานแบบ Attached ในปี 2562 190.00 บาท/ตร.ม./เดือน 190.00 บาท/ตร.ม./เดือน 
          - โรงงานแบบ Detached ในปี 2562 210.00 บาท/ตร.ม./เดือน 210.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

          - อตัราการเตบิโตของคา่เช่า ปรับขึน้ 8% ทกุ 3 ปี ปรับขึน้ 2% ตอ่ปี (ปีท่ี 1-5) 

            
  ปรับขึน้ 2.5% ตอ่ปี  

(ปีท่ี 6 เป็นต้นไป) 
   1.2) อตัราการเช่า 

          - อตัราการเช่า ปีท่ี 1 90.00% 90.00% 
          - อตัราการเช่า ปีท่ี 2 91.00% 91.00% 
          - อตัราการเช่า ปีท่ี 3 92.00% 92.00% 

          - อตัราการเช่า ปีท่ี 4 93.00% 93.00% 
          - อตัราการเช่า ปีท่ี 5 - สิน้สดุสญัญาเช่า 95% (ตลอดการประมาณการ) 95% (ตลอดการประมาณการ) 

   1.3) รายได้จากการชดเชยรายได้คา่เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีแรก    
          - โรงงานแบบ Attached  193.00 บาท/ตร.ม./เดือน 193.00 บาท/ตร.ม./เดือน 
          - โรงงานแบบ Detached  210.00 บาท/ตร.ม./เดือน 210.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

   1.4) รายได้จากคา่เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคา รวมระยะเวลา 15 ปี 
          - พืน้ท่ีเช่าช่วงบริเวณหลงัคา  60% ของพืน้ท่ีหลงัคา 60% ของพืน้ท่ีหลงัคา 
          - อตัราการเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคา ขัน้ต ่า 85% ของพืน้ท่ีเช่าช่วง 85% ของพืน้ท่ีเช่าช่วง 

          - อตัราคา่เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคา 3.00 บาท/ตร.ม./เดือน 3.00 บาท/ตร.ม./เดือน 
          - อตัราการเตบิโตของคา่เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคา ปรับขึน้ 6% ทกุ 3 ปี ปรับขึน้ 6% ทกุ 3 ปี 
(2) สมมตฐิานเก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
   2.1) คา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์  
          - ปีท่ี 1-5  1.75% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 1.75% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 

          - ปีท่ี 6 เป็นต้นไป  5.00% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 5.00% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 
   2.2) คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด   0.70% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 0.70% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 
   2.3) คา่ใช้จ่าย รักษาความปลอดภยั เบีย้ประกนัภยั และบ ารุงรักษา  

          - อตัราคา่ใช้จ่าย  1.10% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 25 บาท/ตร.ม./ปี 
          - อตัราการปรับราคา ปรับขึน้ 2% ตอ่ปี ปรับขึน้ 2% ตอ่ปี (ปีท่ี 1-5) 
              ปรับขึน้ 2.5% ตอ่ปี  

(ปีท่ี 6 เป็นต้นไป) 
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รายละเอียด ผู้ประเมิน 
บริษัท กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด 
บริษัท ทีเอพี แวลูเอช่ัน 

จ ากัด 
     2.4) คา่ใช้จ่ายส่วนกลางของนิคม (เฉพาะ โรงงานแบบ Attached)   
          - อตัราคา่ส่วนกลาง HSIL 1,350 บาท/ไร่/เดือน 1,350 บาท/ไร่/เดือน 

          - อตัราการปรับราคา ปรับขึน้ 5% ทกุ 3 ปี ปรับขึน้ 5% ทกุ 3 ปี 
   2.5) การส ารองเพ่ือการปรับปรุงอาคารในอนาคต (CAPEX)  
          - ปีท่ี 6 เป็นต้นไป 1.50% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 1.50% ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 

   2.6) คา่ใช้จ่ายการตอ่อายสุญัญาเช่าอีก 30 ปี 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท 
(3) สมมตฐิานด้านอ่ืนๆ 
          - อตัราคดิลด (Discount rate) 9.50% 9.50% 
(4) มูลค่าทรัพย์สิน 
รวมมูลค่าทรัพย์สิน                                             464,120,000 บาท 460,790,000 บาท 
 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นต่อสมมติฐานหลกัที่ส าคญัที่ใช้ในการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ดงัตอ่ไปนี ้

อตัราค่าเช่าตลาดของทรัพย์สินตามการประมาณการของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละราย ได้พิจารณาจาก
ข้อมูลที่ได้ท าการส ารวจแล้วปรับเพิ่ม-ลด ตามความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และศักยภาพการใช้
ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกบัได้พิจารณาถึงสภาพตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัแล้ว รวมทัง้ได้พิจารณาการใช้
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจค่าเช่าตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่แตกต่างกัน และมุมมองในการวิเคราะห์ให้
คะแนนคุณภาพถ่วงน า้หนัก (Weight Quality Score) ของข้อมูลดังกล่าวที่แตกต่างกันเป็นส าคัญ จึงเป็นอัตราที่
ยอมรับได้ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่ อตัราการเช่าในระยะยาวของสนิทรัพย์อยูท่ี่ร้อยละ 95 ดงักลา่วได้ค านงึถึง
ระยะเวลาการหาผู้ เชา่ใหมภ่ายหลงัสิน้สดุสญัญาเชา่ ซึง่สญัญาเช่าสว่นใหญ่ให้สทิธิแก่ผู้ เช่าในการตอ่อายสุญัญา โดย
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่า จึงเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่คาดว่าจะ
สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ โดยปัจจุบนัอตัราเช่าจริงอยู่ที่ร้อยละ100 หากพิจารณอตัราเช่าในระยะยาว สมมติฐาน
ของผู้ประเมินทรัพย์สนิถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ที่รับได้ 

ในสว่นของอตัราคดิลด (Discount Rate) ผู้ประเมินทรัพย์สนิทัง้ 2 รายได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกนั โดย
อ้างองิมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประเมินทรัพย์สนิ ทัง้นีอ้ตัราคิดลดดงักลา่วได้พิจารณาถงึอตัราผลตอบแทนการลงทนุใน
พนัธบตัรรัฐบาลและ พิจารณาจากความเสีย่งเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจนัน้ๆ 
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4. สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT 
จะลงทุนเพิ่มเติม  

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่ใหม่ได้แก่ สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท1) โรงงานให้เช่า
แบบ Detached Building จ านวน 1 ยนูิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 4,720 ตารางเมตร 2) โรงงานให้เช่าแบบ 
Attached Building จ านวน 8 ยนูิต มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 11,196 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 9 
ยนูิต และมีพืน้ที่อาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 15,916 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนที่ดินที่มีเนือ้ที่รวมประมาณ 12 ไร่ 3 
งาน 98 ตารางวา ตัง้อยู่บนโครงการเขตอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตัง้อยู่ อ าเภอหนองแค 
จังหวดัสระบุรี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดิน โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด สิทธิการเช่า
อาคารโรงงานรวม 9 ยูนิต โดยมีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 15,916 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ 
อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง
เก่ียวเนื่องและจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 
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4.1 รายละเอียดทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ HREIT 

 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่เดิม อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่ม อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดภายหลังการลงทุนเพิ่ม 

โครงการ  
พืน้ที่ดิน                  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร
(ตารางเมตร) 

จ านวนยูนิต 
พืน้ที่หลังคา1 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ดิน                  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

จ านวนยูนิต 
พืน้ที่หลังคา1 
(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ดิน                  
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พืน้ที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

จ านวนยูนิต 
พืน้ที่หลังคา1 
(ตารางเมตร) 

โครงการนิคมอตุสาหกรรม 
ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
(WHAESIE1) 

144-1-35.18 127,508 32 68,419 - - - - 144-1-35.18 127,508 32 68,419 

โครงการนิคมอตุสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 

45-0-25.4 57,752 41 30,082 - - - - 45-0-25.4 57,752 41 30,082 

โครงการนิคมอตุสาหกรรมเหม
ราชชลบรีุ (HCIE) 

18-0-29.3 17,712 19 9,072 - - - - 18-0-29.3 17,712 19 9,072 

โครงการดบับลวิเอชเอโลจิ
สติกส์พาร์ค 1 (WHALP1) 

10-1-75 16,820 2 9,936 - - - - 10-1-75 16,820 2 9,936 

โครงการดบับลวิเอชเอโลจิ
สติกส์พาร์ค 2 (WHALP2) 

39-2-58 50,996 11 28,440 - - - - 39-2-58 50,996 11 28,440 

โครงการดบับลวิเอชเอโลจิ
สติกส์พาร์ค 4 (WHALP4) 

20-1-37.5 33,705 10 18,838 - - - - 20-1-37.5 33,705 10 18,838 

โครงการเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมเอชเอดบับลิว
สระบรีุ (WHASIL) 

13-0-96 12,096 7 6,394 12-3-98 15,916 9 8,467 26-0-94 28,012 16 14,861 

รวม 291-0-56.376 316,589 122 171,181 12-3-98 15,916 9 8,467 304-1-93 332,505 131 179,648 

1พืน้ทีห่ลงัคาทีใ่ช้งานได้  
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4.2 ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ าแนกตามประเภทธุรกจิของผู้เช่า 

อตัราส่วนตามพืน้ท่ีเช่า 

ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ HREIT ลงทนุอยู่เดมิ ทรัพย์สินหลกัท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

รวมทรัพย์สินหลกัภายหลงัการลงทนุเพิ่มเตมิ 

 

 
 
 
 

ทีม่า: WHAIRM 
หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

4.3 อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่า 

ปีที่ครบก าหนดอายุ
สญัญาเชา่ (พ.ศ.) 

คิดเป็นอตัราสว่นรายได้ตอ่รายได้รวม (ร้อยละ) 
ทรัพย์สนิหลกัที่

กองทรัสต์ HREIT ลงทนุ
อยูเ่ดมิ 

ทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุ
เพิ่มเติม 

รวมทรัพย์สนิหลกั
ภายหลงัการลงทนุ

เพิ่มเติม 

ภายในปี 2560 2.0 30.1 3.7 

ภายในปี 2561 31.2 29.7 31.1 

ภายในปี 2562 20.7 29.9 21.3 

หลงัจากปี 2562 46.1 10.4 43.9 
 
ทีม่า: WHAIRM 
หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
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4.4 สัดส่วนรายได้ของผู้เช่า 5 อนัดับรายแรก 

ล าดับ 

รายช่ือผู้เช่า 

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ 
HREIT ลงทุนอยู่เดมิ 

ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่มเตมิ 

รวมทรัพย์สินหลัก
ภายหลังการลงทุน

เพิ่มเตมิ 

1 
Saffron Living Company 

Limited 
Nikon (Thailand) Limited 

Saffron Living Company 
Limited 

2 
Futuris Automotive 
(Thailand) Ltd. 

Fujikura Automotive 
(Thailand) Limited 

Futuris Automotive 
(Thailand) Ltd. 

3 
Visy Packaging (Thailand) 

Limited 

Esmalglass-Itaca 
(Thailand) Company 

Limited 

Visy Packaging 
(Thailand) Limited. 

4 
Nittsu Logistic (Thailand) 

Company Limited 
 

Nittsu Logistic (Thailand) 
Company Limited 

5 
ZF Lemforder (Thailand)  

Company Limited 
 

ZF Lemforder (Thailand)  
Company Limited 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า
จากผู้เช่า 5 อันดับ
แรก ต่อรายได้ค่าเช่า

รวม 

33.95 100 30.57 

 
ทีม่า: WHAIRM  
หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 


