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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

1.1 วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

HREIT และ/หรือได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และ/หรือ

กองทรัสต์ HREIT ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมแล้ว

เสร็จ และคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่

เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ HREIT เรียบร้อยแล้ว 

1.2 คู่ ก ร ณี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

("WHAID")  

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด 

(“WHA ESIE”) และ 

3. บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จ ากดั (“WHA IB”) 

(รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่

กองทรัสต์ HREIT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดย WHA ESIE และ WHA IB 

เป็นบริษัทยอ่ยของ WHAID 

ทัง้นี ้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีความสมัพันธ์กับกองทรัสต์  HREIT โดยมี 

WHAID เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  

HREIT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ราย

หนึ่งของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั

ของกองทรัสต์ HREIT 

1.3 ลกัษณะสว่นได้เสียของบคุคลที่

เ ก่ี ย ว โ ย ง กั น กั บ ผู้ จั ด ก า ร

กองทรัสต์ 

: WHAID มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของ

กองทรัสต์ HREIT และเป็นผู้ที่กองทรัสต์ HREIT ประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็น

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 

ภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว และบริษัทเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็น



ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 2  
 

เจ้าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 นัน้ เป็นบริษัทย่อยของ 

WHAID 

1.4 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : 1. กองทรัสต์ HREIT จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน หรือการกู้ ยืมเงิน 

สว่นใดสว่นหนึง่ หรือทัง้สองสว่นประกอบกนั ไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร

โรงงาน คลงัสินค้า ส านกังาน และสิ่งปลกูสร้างอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน

นัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี

นบัจากวนัเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่า

ทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้สงัหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการ

ภายในทรัพย์สินท่ีเช่าดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมไมเ่กิน 1,356,600,000 

บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิม่เติมครัง้ที่ 3) (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ 

ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ 

HREIT จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลา

การเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระ

เมื่อมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) ซึง่

ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 

1.5  

2. กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินช าระค่าเช่าส าหรับ

ทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ไมม่ีผู้ เช่า หรือช าระคา่เช่าสว่นขาดจากอตัราคา่เช่าขัน้

ต ่าให้แก่กองทรัสต์ HREITเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรัสต์ 

HREIT เข้าลงทนุ หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้า

ท ากบับริษัทเจ้าของทรัพย์สนิตอ่ไป 

3. กองทรัสต์ HREIT จะแต่งตัง้ WHAID ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
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4. การลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้กองทรัสต์ 

HREIT จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

4.1 สญัญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างกบับริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 

(ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

4.2 สญัญาซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์กบับริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่เป็น

เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว  

4.3 สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิ) และ 

4.4 สัญญาอื่ น ใดที่ เ ก่ี ยว ข้อง  เช่น  สัญญาแต่งตั ง้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาตกลงกระท าการ เป็นต้น 

1.5 รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ

เพิ่มเติม 

: ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ประกอบไปด้วย 

1. สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดงันี ้

(1) อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพื น้ที่ ที่ ดิน

ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 7.72 ตารางวา  พืน้ที่อาคารประมาณ 

26,680 ตารางเมตร  

(2) อาคาร โ รงงานแบบ Attached Building โดยมีพื น้ที่ ที่ ดิ น

ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 89.25 ตารางวา และพืน้ท่ีอาคารประมาณ 

13,206 ตารางเมตร  

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ที่ที่ดินทัง้หมดประมาณ 

43 ไร่ 1 งาน 96.97 ตารางวา พืน้ที่อาคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 

39,886 ตารางเมตร  

2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 5 ไร่ 

1 งาน 83.27 ตารางวา พืน้ท่ีอาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร  

รวมพืน้ที่ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เป็นพืน้ที่ที่ดินทัง้หมด

ประมาณ 48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา พืน้ที่อาคารโรงงานและอาคาร

คลงัสนิค้าประมาณ 48,787 ตารางเมตร 
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1.6 ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิง่ตอบแทน 

: 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึ่งมี

มลูคา่รวมไม่เกิน 1,356,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.68 ของ

มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ HREIT ตามงบการเงินฉบับสอบ

ทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 (ช าระในวนัท่ีกองทรัสต์ HREIT 

ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) ซึ่งประกอบไปด้วยค่า

เช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้สงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึง่ใช้

ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะ

เป็นผู้ รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิธิตอ่สญัญาเช่าอีก 30 

ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวนรวมไมเ่กิน 

80,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า  โดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยมลูคา่สนิทรัพย์ที่จะลงทนุดงักลา่ว ได้

ค านวณรวมรายการเก่ียวโยงกนัอื่น ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิช าระคา่เช่าส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ไม่มีผู้

เช่าหรือช าระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ต ่าให้แก่

กองทรัสต์ HREIT เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์ 

HREIT เข้าลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

ในอตัราคา่เช่าขัน้ต ่าดงัตอ่ไปนี ้

อาคารโรงงานแบบ  

Attached Building 

อาคารโรงงานแบบ  

Detached Building 

อาคารคลังสินค้า 

164 บาท ตอ่ ตร.ม. 189 บาท ตอ่ ตร.ม. 150 บาท ตอ่ ตร.ม. 

 

ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ HREIT 

จะเข้าท ากบับริษัทเจ้าของทรัพย์สนิตอ่ไป 
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2. ในสว่นของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ WHAID จะเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

จากกองทรัสต์ HREIT ซึง่จะประกอบไปด้วย  

(1) คา่จ้างบริหาร ดงันี ้

ระยะเวลา ค่าจ้างบริหาร 

ปีที่ 1 – 5 ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

ปีที่ 6 – 10 ร้อยละ 5 ของรายได้จากการด าเนินงาน 

(2) ค่ า ธ ร รม เนี ยม ในการจัดหาผู้ เ ช่ า  (ในก ร ณีที่ ผู้ บ ริ หา ร

อสงัหาริมทรัพย์แนะน าหรือจดัหาผู้ เช่า) 

ก. ผู้ เช่ารายใหม ่โดยมีระยะเวลาการเช่าเทา่กบัหรือตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าที่

กองทรัสต์ HREIT จะได้รับจ านวน 1 เดือน ในกรณีระยะเวลาการ

เช่ า ไม่ถึ ง  3 ปี  ใ ห้ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์มี สิท ธิ ไ ด้ รับ

ค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง 

เทียบกบัระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณีระยะเวลาน้อย

กว่า 1 ปี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จัดหาผู้ เช่ารายใหม่ด้วย

ตนเอง มิได้วา่จ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบคุคลอื่นจดัหา

ผู้ เ ช่ าดังกล่าว  ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์ ไม่มี สิท ธิ ไ ด้ รับ

คา่ธรรมเนียม 

ข. ผู้ เช่าเดิมต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการกับกองทรัสต์ HREIT 

โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตัง้แต่  3 ปีขึน้ไป ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์  

HREIT จะได้รับจ านวน 0.5 เดือน ในกรณีระยะเวลาการเช่า

มากกว่า 1 ปี ขึน้ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มี

สิทธิได้รับค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสดัส่วนระยะเวลาการ

เช่าจริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณี

ระยะเวลาน้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
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จัดให้ผู้ เช่าเดิมต่อสญัญาด้วยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมาย

ให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นด า เนินการดังกล่าว  ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ไมม่ีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียม 

ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ HREIT จะเข้าท ากบั WHAID ตอ่ไป 

1.7 มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะลงทนุ 

 

: มูลค่าทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 

1,356,600,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่

จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) ซึง่ประกอบไปด้วยคา่เช่าที่ดินและอาคาร และคา่

ซือ้สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายใน

ทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่

เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT 

จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อ

อายุอีกจ านวนรวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อ

สญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่

เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ)  

ผู้ ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สนิ จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ได้ประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยใช้วิธีพิจารณาจาก

รายได้ (Income Approach) ทัง้นี ้ราคาที่จะลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่สงู

กว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสุดของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง

ได้รับจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 5 

1.8 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 

 

: 1. มลูค่าของทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในครัง้นี ้พิจารณา

จากอตัราผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที่ได้รับจากรายงาน

ประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย 

2. ในสว่นของอตัราคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่จะมีการระบุ

ไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ จะเป็นไปตามอตัราที่

ตกลงร่วมกนัระหวา่งกองทรัสต์ HREIT และ WHAID และเมื่อพิจารณา
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จากประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT ที่จดัท าขึน้โดยใช้

อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงัที่ก าหนดไว้ในสญัญา

แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ การคิดอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไม่ท าให้กองทรัสต์ HREIT เสียประโยชน์ โดย

กองทรัสต์ HREIT ก็ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดับที่เหมาะสม 

อัตราค่าตอบแทนผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นอัตรา

ค่าธรรมเนียมที่ เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีขอบเขตการให้บริการของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกนักับกองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทน

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ HREIT ในปัจจบุนั 

1.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เช่า

ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ที่ จ ะ ล ง ทุ น

เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

: ท าให้รายได้คา่เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่คง

เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของ

กองทรัสต์ HREIT 

1.10 แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

: จากการออกและเสนอขายหน่วยท รัสต์ เพิ่ ม เติมจ านวนไม่ เ กิ น 

137,500,000 หน่วย หรือการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจ านวนไมเ่กิน 650,000,000 

บาท สว่นใดสว่นหนึ่ง หรือทัง้สองสว่นประกอบกนัก็ได้ โดยรายละเอียดใน

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและการกู้ ยืมเงินเป็นไปตาม

หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการ 

1.11 การขออนมุตัิท ารายการ : รายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์ HREIT 

กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีมลูคา่

ตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ภายใต้สญัญาก่อตัง้ 

ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
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ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้อง

มีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่

มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน

เร่ืองที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท า

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตุสมผลระหว่างการท า

รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกับ

บคุคลภายนอก 

 

: 1. กองทรัสต์ HREIT จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุ หรือการกู้ยืม สว่น

ใดส่วนหนึ่ง หรือทัง้สองส่วนประกอบกัน ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอตัราที่เหมาะสมในระยะยาว

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT บริษัทฯ จึงเห็นว่าการ

ลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด

ของกองทรัสต์ HREIT เนื่องจากการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนใน

ทรัพย์สินที่มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กบั

กองทรัสต์  HREIT โดยมี โอกาสจะท าใ ห้รายได้ค่า เช่ าและผล

ประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วย

กระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ อนัจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ซึ่งก าหนดไว้รวมไม่เกิน 1,356,600,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรัสต์ 

HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) ซึ่งประกอบไป

ด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื อ้สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่

เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า  (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ 

HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิธิตอ่สญัญา
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เช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีกจ านวน

รวมไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการตอ่สญัญาเช่า โดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่

กองทรัสต์ HREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) เป็นราคาที่สมเหตสุมผล  

2. นอกจากนี ้ส าหรับรายการที่กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สินช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าที่

ไม่มีผู้ เช่า และค่าเช่าสว่นขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าเป็นระยะเวลา 3 

ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ HREIT เข้าลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดเง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง

กระท าการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าท ากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 

และ WHAID ต่อไปนัน้ เป็นราคาที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

3. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณา

ความสมเหตสุมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ 

WHAID จะเ รียกเก็บจากกองทรัสต์  HREIT บริษัทฯ ได้ท าการ

เปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHAID จะ

เ รียกเก็บกับกองทรัสต์  HREIT กับอัตราค่าตอบแทนผู้ บ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มี

ขอบเขตการให้บริการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกนักบั

กองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT ในปัจจบุนั  

บริษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เนื่องจาก WHAID เป็นเจ้าของและผู้ บริหารงานใน

ทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทนุเพิ่มมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นและเป็น

ผู้ ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญในการบริหารงานอาคารโรงงานและคลงัสินค้า อีกทัง้ยังมี

ความช านาญในการบริหารจัดการและมีทีมงานด้านต่าง ๆ ที่มี
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ประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHAID นัน้ถือว่าเป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มี

ความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่จะเข้าลงทนุเพิ่มเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สินหลกัเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ 

HREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ แ ต กต่ า ง จ า ก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

: ไมม่ี 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID 

2.1 วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

HREIT และส านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ HREIT ได้

ด าเนินการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว 

2.2 คู่ ก ร ณี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: WHAID ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  

HREIT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ราย

หนึ่งของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั

ของกองทรัสต์ HREIT 

2.3 ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคล

ที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 

: WHAID มีสว่นได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์

ของกองทรัสต์  HREIT คิด เ ป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเ ป็นผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ของกองทรัสต์ HREIT 

2.4 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่   

WHAID และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID เมื่อรวมกบัสว่นที่เสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้

2.5 ขนาดของรายการ : ไม่เกิน 300,000,000 บาท (ซึ่งเป็นการค านวณในกรณีที่ไม่มีการกู้ ยืมเงิน

เพื่อลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยค านวณในอตัรา
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ร้อยละ 20 ของเงินระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึ่งมี

มลูคา่ไมเ่กิน 1,356,600,000 บาท และของประมาณการท่ีเก่ียวข้อง) 

2.6 เกณฑ์ในการก าหนดค่าจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ WHAID ต้อง

ช าระ 

: ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคา

ประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่จัดท าโดยผู้ ประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจน

การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงิน

ตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบั

ที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) 

อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้

จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการ

ลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุน

สถาบนั (Bookbuilding)  

2.7 ประโยชน์ที่ ไ ด้ รับจากการ

จัดสรรหน่วยท รัสต์ ใ ห้แก่  

WHAID และ/หรือกลุ่มบคุคล

เดียวกนัของ WHAID 

: กองทรัสต์ HREIT สามารถก าหนดผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เฉพาะเจาะจงได้

แน่นอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกระท าการในการถือครองหน่วยทรัสต์

ของ WHAID ที่จะให้ไว้แก่กองทรัสต์ HREIT 

2.8 การขออนมุตัิท ารายการ : รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์  HREIT 

กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมีมลูค่า

ตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป และ /หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ HREIT แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้

สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี ้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์รวมกนั

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ่มทุนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และข้อ 6 

ของประกาศ สร.26/2555  



ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 12  
 

ในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้องมี

หน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ HREIT จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่

นบัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มี

การขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง

ที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท า

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตุสมผลระหว่างการท า

รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกับ

บคุคลภายนอก 

: สัดส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่  WHAID มีความสมเหตุสมผล 

เนื่องจากสดัส่วนที่จัดสรรไม่ท าให้ WHAID ถือหน่วยทรัสต์ในลกัษณะที่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคุมคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ สว่นหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็น

หลกัเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและ

ตอ่ประชาชนทัว่ไป 

2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ แ ต กต่ า ง จ า ก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท  

: ไมม่ี 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

3.1 รายการระหว่างกนั (ในปีที่ผ่าน

มา และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาส

ลา่สดุ) 

 

: 1. WHAID และบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์

เ ข้าลงทุนในปัจจุบันในโครงการดังต่อไปนี  ้ (1) โครงการนิคม

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (2) โครงการนิคม

อตุสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (3) โครงการนิคมอตุสาหกรรม

ดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ 1 (4) โครงการเขตประกอบอตุสาหกรรมดบับลิว

เอชเอ สระบุรี  (5) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (6) 
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โครงการดบับลวิเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 และ (7) โครงการดบับลวิเอช

เอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 

2. กองทรัสต์ HREIT ว่าจ้าง WHAID เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในปัจจุบัน  โดย

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยคา่ธรรมเนียมใน

การบริหารและค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราร้อย

ละ 3 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ (NAV) 

3. กองทรัสต์ HREIT ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ 

จ ากัด (มหาชน) (“WHAUP”) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลที่ 

WHAUP ก าหนด เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า

ลงทุนในปัจจุบนับางส่วน เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 

Solar Rooftop โดยการเช่าหลงัคาอ้างอิงจากพืน้ที่หลงัคาที่ผู้ เช่าใช้

งานจริง อย่างน้อยประมาณร้อยละ 85 ของพืน้ที่หลงัคาที่เช่าที่ใช้งาน

ได้ และคิดเป็นอตัราค่าเช่าช่วง 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และมี

การปรับขึน้คา่เช่าช่วงร้อยละ 6 ทกุ ๆ 3 ปี  

3.2 รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 

 

 รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT 

ประกอบด้วย  

1.  นางสาวจารุชา สติมานนท์ รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวบษุรินท์ วฒันสนุทรสกลุ ผู้จดัการฝ่ายก ากบัตรวจสอบ 

บริหารและจดัการความเสีย่ง 

3. นายนราวฒุิ รัตนารังสรรค์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ (วนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2563) ปรากฏตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ยตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

14 

3.3 ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน  โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้านลา่ง 

3.4 รายการประเมินสินทรัพย์โดย

ยอ่ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้านลา่ง 
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(เอกสารแนบท้าย) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ HREIT 
 

งบดุล 

หน่วย: บาท 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 

ณ วันที่  

31 มีนาคม 2563 

สินทรัพย์     

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  7,240,310,553 9,430,069,981 9,642,374,761 9,601,476,597 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,160,018,857 135,554,906 162,812,614 203,319,036 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 23,407,046 51,608,314 20,729,188 28,130,061 

คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 751,597 1,357,319 14,492,732 17,183,411 

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 2,914,684 49,657,073 37,537,311 34,515,671 

รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 2,914,288 19,207,676 33,339,245 30,304,007 

ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 194,042 483,071 284,811 316,615 

สนิทรัพย์อื่น 3,086,715 3,433,269 2,374,669 685,300 

รวมสินทรัพย์  8,433,597,782 9,691,371,609 9,913,945,331 9,915,930,698 

หนีส้ิน     

รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า 7,152,305 10,291,704 12,019,659 9,971,713 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 134,731,673 166,810,101 191,754,504 204,202,740 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 2,293,506,651 3,282,206,577 3,293,206,577 3,296,001,606 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 11,899,157 26,678,578 19,736,657 20,930,160 

หนีส้นิอื่น 1,075,745 24,461,330 13,088,906 13,548,978 

รวมหนีส้ิน 2,448,365,531 3,510,549,131 3,529,806,303 3,544,655,197 

สินทรัพย์สุทธิ  5,985,232,251 6,180,822,478 6,384,139,028 6,371,275,501 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย     

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 6,516,969,663 6,062,435,654 6,046,556,123 6,046,556,123 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (531,737,412) 118,386,824 337,582,905 324,719,378 

สินทรัพย์สุทธิ  5,985,232,251 6,180,822,478 6,384,139,028 6,371,275,501 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 8.5182 8.7966 9.0860 9.0677  

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด

ปลายงวด (หนว่ย) 

702,634,116 702,634,116 702,634,116 702,634,116 
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งบก าไรขาดทุน 

หน่วย: บาท 

 

ปีบัญชี 2560 

 

ปีบัญชี 2561 

 

ปีบัญชี 2562 

ไตรมาสที่ 1  

ปี 2563 

รายได้จากการลงทุน     

รายได้คา่เช่าและบริการ 447,229,592 519,353,004 640,833,222 168,097,088 

รายได้คา่เช่าหลงัคา 4,871,459 5,902,336 5,901,632 1,475,408 

รายได้จากการชดเชยรายได้คา่เช่า 123,777,724 200,032,241 120,281,495 996,665 

รายได้ดอกเบีย้ 955,014 757,016 925,337 153,183 

รวมรายได้    576,833,789 726,044,597 767,941,686 170,722,344 

ค่าใช้จ่าย     

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 13,077,500 14,442,615 15,455,358 3,873,801 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 12,183,204 14,442,615 15,455,358 3,873,801 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2,447,783 2,185,264 2,081,933 504,017 

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 13,594,514 20,815,492 13,792,448 4,515,426 

คา่ใช้จ่ายอื่น 13,601,668 29,266,142 40,065,174 9,773,001 

รวมค่าใช้จ่าย 54,904,669 81,152,128 86,850,271 22,540,046 

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิ 

 521,929,120 644,892,469 681,091,415 148,182,298 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ     

ดอกเบีย้จ่าย  96,573,980 117,977,622 137,088,734 32,975,589 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  425,355,140 526,914,847 544,002,681  115,206,709 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงิน

ลงทุน 

    

รายการก าไรสทุธิจากการขายเงินลงทนุ 1,213,630 704,946 1,826,188 319,826 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้

จากการวดัคา่เงินลงทนุ 

(851,980,408) 122,504,443 210,530,994 11,223,337 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิ

ลงทุน 

(850,766,778) 123,209,389 212,357,182  11,543,163 

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ

จากการด าเนินงานในระหว่างงวด 

(425,411,638) 650,124,236 756,359,863 126,749,872 
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งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: บาท 

 

ปีบัญชี 2560 

 

ปีบัญชี 2561 

 

ปีบัญชี 2562 

ไตรมาสที่ 1  

ปี 2563 

เ งิ นสดสุท ธิ ไ ด้มา  (ใ ช้ ไป ) ใน กิจกรรม

ด าเนินงาน 

390,963,882  (1,386,810,516) 704,073,541 210,122,609 

เงินสดสุทธิได้มา  (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหา

เงิน 

 576,018,103 362,346,565 (676,815,833) (169,616,187) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

 966,981,985 (1,024,463,951) 27,257,708 40,506,422 

 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

 

ปีบัญชี 2560 

 

ปีบัญชี 2561 

 

ปีบัญชี 2562 

ณ สิน้ไตรมาสที่ 1  

ปี 2563 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 8.5182 8.7966 9.0860 9.0677  

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการ

ด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) 

(1.5597) 0.2785  0.2894 (0.0183)  

EBITDA ตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 6.19 6.65 6.87 5.98/1  

อัตราส่วนหนี ส้ินที่ มี ภาระดอกเบี ย้ ต่ อ

สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 

27.19 33.87 33.22 33.24 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 29.03 36.22 35.60 35.75  

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) 40.91 56.80 55.29 55.63  
หมายเหต ุ/1 ค านวณจาก EBITDA ตามสดัสว่นเสมือนทัง้ปี 2563 
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(เอกสารแนบท้าย) 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี จ ากดั ได้ท าการประเมินทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ HREITจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์จ านวน

ทัง้สิน้ 5 โครงการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 48,787 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 48 ไร่ 3 งาน 80.24 

ตารางวา 

โดยสรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 พืน้ที่ดนิ 

(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน  

โดยวิธีรายได้ (บาท)/1 

โครงการ บริษัท กรุงสยาม

ประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด 

บริษัท แกรนด์ 

แอสเซท แอด

ไวเซอร่ี จ ากดั 

1. โครงการนิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA 

CIE 1) 

2. โครงการนิคมอุตสาหกรรม

ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 

1 (WHA ESIE 1) 

3. โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  

โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) 

4. โ ค ร ง ก า ร ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  

โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHALP 4) 

5. โครงการ เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 

สระบรีุ (WHA SIL) 

48 – 3 – 80.24  48,787 1,348,910,000 1,292,000,000 

/1 ราคาประเมิน ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัทีก่องทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม 

 


