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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์

ส่วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้ อมูลสําคัญนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือหนังสือชี ้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวนฉบับ
เต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ก่อตังทรั
้ สต์ /ผู้จดั การกองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนทีผ่ ้ กู ่อตังทรั
้ สต์/ผู้จดั การกองทรัสต์ ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้กอ่ ตั ้งทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์ : บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ทรัสตี : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
1.

สาระสําคัญของกองทรัสต์

ชือ่ กองทรัสต์ (ไทย)
ชือ่ กองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทรัสตี (Trustee)
ทีป่ รึกษาทางการเงิน

1.1
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HREIT
บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) (“เหมราช”)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้
จํานวนหน่วยทีอ่ อกและเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
เท่ากับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
569,360,000หน่วย
10.00บาทต่อหน่วย
5,693,600,000 บาท
1) ให้ สทิ ธิในการจองซื ้อก่อนต่อผู้ถือ
รวมทังหมด569,360,000หน่
้
วย/1
หน่วย ทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท (“ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ WHART”) (“การเสนอ
ขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์WHART”)
กรณีท่มี จี าํ นวนหน่ วยทรั สต์ ท่เี หลือจากการเสนอขายต่ อผู้ถอื หน่ วย WHART
และ/หรื อจํานวนหน่ วยทรั สต์ ท่เี หลือจากการปั ดเศษใน การเสนอขายต่ อผู้ถอื
หน่ วยทรั สต์ WHART
2) เสนอขายต่อ
ก. เหมราชและ /หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยที่
ส่วนที่ 1 หน้ า 1
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/1
เสนอขายทังหมด
้
(ใน กรณี ที่ บริ ษั ท
ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด
(มหาชน) (“WHA”)มีการใช้สิทธิ จองซือ้ ใน
ส่วนทีเ่ สนอขายต่อผูถ้ ื อหน่วย WHART
จํ านวนดังกล่าวจะลดลงตามจํ านวนที ่
WHA มีการใช้สิทธิ จองซือ้ )
ข. ผู้มอี ปุ การคุณของ กลุ่มบริษัท เจ้ าของ ประมาณร้ อยละ 10 ของส่วนที่เหลือ จาก
การจัดสรร/2
ทรัพย์สิน
ประมาณร้ อยละ 20 ของส่วนที่เหลือ จาก
ค. นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรร/2
ง. ผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่าย ประมาณร้ อยละ 70 ของส่วนที่เหลือ จาก
หน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่าย
การจัดสรร/2
หน่วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ของเหมราช

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย
เงือ่ นไขการจองซื ้อ

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อกรณีหากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ครบตามกําหนดแล้ ว

หมายเหตุ:
/1
เหมราช และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของเหมราช ตกลงจะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ เป็ นจํ านวนตัง้ แต่ร้อยละ 15 ของจํ านวนหน่วยทรัสต์ ทีเ่ สนอขายทัง้ หมดของกองทรัสต์ ใน
ครั้งนี ้ และตกลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มต้นระยะเวลาการเช่า ของกองทรัสต์ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน เหมราชและ/หรื อกลุม่ บุคคลเดี ยวกันของเหม
ราช จะดํ ารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ในทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราชรวมกันทัง้ หมดจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยล
ะ 15 ของจํ านวน
หน่วยทรัสต์ ทงั้ หมดของกองทรัสต์ เฉพาะทีม่ ีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ครั้งแรกเท่านัน้
ทัง้ นี ้ จากข้อ มูลจากการปิ ดสมุดทะเบี ยนวันที ่ 11
สิงหาคม 2559 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) (“WHA”) มีสดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ในกองทรัสต์ WHART ประมาณร้อยละ 15 (คิ ดเป็ นสิทธิ ใน
การจองซื ้อประมาณ 85,404,000หน่วยของกองทรัสต์ ) ซึ่งทาง WHA อาจใช้สิทธิ ดงั กล่าวในการจองซื ้อเอง และ/หรื อให้ เหมราช และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดี ยวกันของเหม
ราชเป็ นผูจ้ องซือ้ ก็ได้
/2

หมายถึง ส่วนทีเ่ หลือจากการเสนอขายและจัดสรรต่อผูถ้ ือหน่วย WHART และการเสนอขายและจัดสรรต่อเหมราชและ/หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของเหมราช

การเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์ WHART เป็ นการเสนอขายในอัตราส่วนร้ อยละ 100 ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT ทีจ่ ะออกและเสนอขายครั ้งแรก โดยจะเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถอื หน่วยทรัสต์
WHART แต่ละราย ทีม่ รี ายชือ่ ปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ใน
อัตราส่วน 1.1622 หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1หน่วยของหน่วยทรัสต์ (HREIT) โดยหน่วยทรัสต์ทเ่ี กิดจากการ
คํานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ดุ
ทัง้ นี ้ ผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ WHART มีสิทธิ จองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ในจํานวนที่น้อยกว่ า หรื อเท่ ากับสิทธิ หรื อเกินกว่ า
สิทธิท่ ตี นจะได้ รับ แต่ การจัดสรรส่ วนที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิจะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรั สต์
สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือ หน่วย ทรัสต์ WHART
และ/หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการปั ดเศษ ทศนิยมลง ในการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วย ทรัสต์ WHART ข้ างต้ น เป็ น
สัดส่วนเบื ้องต้ นเท่านั ้น ผู้ จัด จําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละ
ประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น ภายใต้ การหารือกับ ผู้จดั การกองทรัสต์ ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพือ่ ให้ การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด ทั ้งนี ้ ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อพ .ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกีย่ วข้ อง
ส่วนที่ 1 หน้ า 2

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์
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การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครั ้งนี ้เป็ นลักษณะการจัดจําหน่ายแบบ แน่นอน (Firm Underwriting)
ทัง้ นี ้ การเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ในครั ง้ นี ้ มิได้ เป็ นการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ต่อนักลงทุนรายย่ อยหรื อประชาชน
ทั่วไป
1.2

ความสมเหตุสมผลของมูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สนิ
สําหรับมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกจากเจ้ าของทรัพย์สนิ ทีม่ ลู ค่ารวมกัน ไม่เกิน ประมาณ 8,018.60
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าที่สงู กว่ามูลค่าประเมินค่าของทรัพย์สนิ ค่าตํ่าสุดที่จดั ทําโดยผู้ประเมินอิสระ ประมาณร้ อยละ
15.16 ทีป่ รึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า มูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็ นมูลค่าทีเ่ หมาะสม โดยมีเหตุผล
ดังนี ้
1. ประมาณการผลตอบแทนในปี แรกอยู่ในระดับที่เหมาะสม : ตามประมาณการงบกําไรขาดทุน และการปั นส่วน
แบ่งกําไรสมมติฐานสําหรับปี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ.2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2560 (“รายงาน
ประมาณการ”) และทําการวิเคราะห์โดยทีป่ รึกษาทางการเงินด้ วย มูลค่าการเข้ าลงทุนประมาณ 8,018.60 ล้ าน
บาทประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก (Prospective Gross Yield) หรือประมาณอัตราเงินทีจ่ า่ ยแก่ผ้ ถู อื
หน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ เท่ากับประมาณร้ อยละ

7.75 ซึง่ ประกอบด้ วยประมาณการอัตรา

ผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) ร้ อยละ6.07ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นเงิน
สดร้ อยละ 0.01และประมาณการเงินคืนทุนทีถ่ กู ทยอยคืนแบบเส้ นตรง ร้ อยละ 1.67ซึง่ เป็ นอัตราผลตอบแทนที่
เหมาะสมเมือ่ พิจารณาจากความมัน่ คงของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน และโอกาสในการเติบโตของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงโอกาสทีก่ องทรัสต์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี ในอนาคต อีกทั ้ง ผู้ถอื หน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์จาก
การกู้ยมื เงิน เนือ่ งจากอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้น้อยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก

ทั ้งนี ้ หาก

กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยเป็ นการระดมทุนเพียงอย่างเดียว และไม่มี การกู้ยมื เงิน และใช้ สมมติฐาน
เดียวกันกับทีใ่ ช้ จดั ทํารายงานประมาณการคาดว่าการอัตราผลตอบแทนในปี แรกเท่ากับร้ อยละ

6.63ซึ่ง

ประกอบด้ วยประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) ร้ อยละ 4.95 ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจาก
รายการทีไ่ ม่ใช่คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นเงินสดร้ อยละ 0.01 และประมาณการเงินคืนทุนที่ถกู ทยอยคืนแบบเส้ นตรง ร้ อย
ละ 1.67โดยในช่วง 3 ปี แรก นับจากวันเริ่มต้ นระยะเวลาเช่า จากสัญญาตกลงกระทําการของเจ้ าของทรัพย์สนิ
กองทรัสต์จะได้ รบั การชดเชยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ (“ชดเชยรายได้ คา่ เช่า ”) สําหรับทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ไม่มีผ้ ู
เช่าตามอัตราค่าเช่าทีร่ บั ชดเชยรายได้ คา่ เช่า ตามรายละเอียดใน สรุปสาระสําคัญของสัญญา ซึง่ หากไม่มกี าร
รับการชดเชยรายได้ คา่ เช่าดังกล่าว และมีการกู้ยมื ประมาณ 2,325 ล้ านบาท คาดว่าการอัตราผลตอบแทนในปี
แรกเท่ากับร้ อยละ6.67ซึง่ ประกอบด้ วยประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net yield) ร้ อยละ 4.99 ประมาณ
การการแบ่งส่วนทุนจากรายการทีไ่ ม่ใ ช่คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นเงินสดร้ อยละ 0.01และประมาณการ เงินคืนทุนที่ถกู
ทยอยคืนแบบเส้ นตรง ร้ อยละ 1.67ดังตารางสรุปเปรียบเทียบผลตอบแทนในกรณีตา่ งๆ ดังนี ้

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์

ประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรก
(Prospective Gross Yield)
ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการที่ไม่ใช่
ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงินสด
ประมาณการเงินคืนทุนที่ถูกทยอยคืน แบบ
เส้ นตรง/1(Straight-Line Method)
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิในปี แรก
(Net Yield)

กรณีฐานที่มีการกู้ยืม
ประมาณ2,325ล้ านบาท
และมีการชดเชยรายได้ ค่า
เช่า

กรณีที่ไม่มีการกู้ยืมและมี
การชดเชยรายได้ ค่าเช่า

กรณีที่มีการกู้ยืมประมาณ
2,325ล้ านบาท และไม่มี
การชดเชยรายได้ ค่าเช่า

ร้ อยละ 7.75

ร้ อยละ 6.63

ร้ อยละ 6.67

ร้ อยละ0.01

ร้ อยละ0.01

ร้ อยละ0.01

ร้ อยละ 1.67

ร้ อยละ 1.67

ร้ อยละ 1.67

ร้ อยละ 6.07

ร้ อยละ 4.95

ร้ อยละ 4.99

หมายเหตุ: /1 ทัง้ นี ้ สมมติ ฐานการทยอยคื นทุนแบบเส้นตรงดังกล่าว อาจมีความแตกต่างจากการดํ าเนินงานจริ ง เนือ่ งจากมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ ป็ นสิทธิ การเช่ าจะขึ้นกับ
ราคาประเมินทีจ่ ดั ทําโดยผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน จึงอาจยังไม่มี Unrealized Loss เกิ ดขึ้นในช่วงประมาณการ การประมาณการในสมมติ ฐานดังกล่าวนี ้ จึงเป็ นเพียง
ตัวอย่างในการแสดงผลกระทบทีอ่ าจเกิ ดขึ้นเท่านัน้ นอกจากนี ้ การประยุกต์ ใช้วิธีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานการบัญชีทีส่ ภาวิ ชาชีพ
บัญชีกําหนด กฏระเบี ยบ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ทีป่ ระกาศใช้ในปัจจุบนั และในอนาคตได้

ทั ้งนี ้ อัตราผลตอบแทนในปี แรกดังกล่าวยังเป็ นอัตราผลตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงได้ กบั ผลตอบแทนของ
กองทรัสต์และกองทุนรวมในอุตสาหกรรมเดียวกันอีก ด้ วย
2. ความแตกต่างของอัตราคิดลดของผู้ประเมินและอัตราคาดการณ์ ผลตอบแทนของนักลงทุน :อัตราคาดการณ์
ผลตอบแทน หรือ อัตราคิดลดทางการเงิน (Discount Rate) ที่ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อยู่ที่
ระดับ ประมาณร้ อยละ 9.00 – 10.50 ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมา อาจมีความ แตกต่างจากอัตราการคาดการณ์
ผลตอบแทนของนักลงทุนทีพ่ จิ ารณาตามทฤษ ฎีทางการเงินซึง่ อ้ างอิงจาก Capital Asset Pricing Model
(CAPM)กล่าวคืออัตราการคาดการณ์ผลตอบแทนของนักลงทุน (Ke)มีแนวโน้ มทีล่ ดลงจาก อัตราผลตอบแทน
แบบปราศจากความเสีย่ ง (Risk Free Rate)ทีล่ ดลง ซึง่ สามารถพิจารณาได้ จากผลตอบแทน ของผลิตภัณฑ์
ลงทุนประเภทที่ให้ ผลตอบแทนสมํ่าเสมอ
(Yield Product) เช่น ตราสารหนี ้ หน่วยทรัสต์ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และ/หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียงอืน่ ๆ ที่มกี ารปรับตัว ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงปี 2554-2559 ที่
ผ่านมาในทิศทางเดียวกันกับ อัตราผลตอบแทนแบบปราศจากความเสีย่ ง(Risk Free Rate) (อัตราดอกเบี ้ย
พันธบัตรรัฐบาล และอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ภาคเอกชน BBB+ มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากปี 2554 ซึ่ง
เท่ากับร้ อยละ 4.2 และ 5.6 เป็ น ร้ อยละ 2.7 และ 4.3 ตามลําดับ )ซึง่ มีการปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ 1.50
ในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่ อัตราการคิดลดทางการเงิน (Discount Rate) ของผู้ประเมิน อิสระอยู่ในช่วง
ประมาณร้ อยละ 9.00 - 10.50ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมา ซึ่งอาจยังมิได้ ปรับตามแนวโน้ มของอัตรา คาดการณ์
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ลงทุนประเภทที่ให้ ผลตอบแทนสมํ่าเสมอ (Yield Product) ในลักษณะการลงทุนใน
ตราสารหนี ้ หรือกองทรัสต์/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนแบบปราศจากความเสีย่ ง (Risk
Free Rate) ทีป่ รับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.4.3ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินและผู้จดั การ
กองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก)

ส่วนที่ 1 หน้ า 4

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์

1.3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
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วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั ้งนี ้
เพือ่ นําเงินทีไ่ ด้ จากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี ้ ("ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก")
1) สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงาน โดยเป็ นพื ้นทีอ่ าคารโรงงานแบบ Detached Building มีพื ้นที่อาคาร
ประมาณ 107,202 ตารางเมตร และเป็ นพื ้นทีอ่ าคารโรงงานแบบ Attached Building มีพื ้นที่อาคาร
ประมาณ 60,170 ตารางเมตร รวมเป็ นพื ้นทีอ่ าคารโรงงานประมาณ 167,372 ตารางเมตร
2) สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้ า เป็ นพื ้นทีอ่ าคารคลังสินค้ าประมาณ 93,942 ตารางเมตร
รวมเป็ นพื ้นทีอ่ าคารโรงงานและคลังสินค้ าประมาณ 261,314 ตารางเมตร
โดยการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกกองทรัสต์จะนําเงิ นดังต่อไปนี ้ (1) เงินทีไ่ ด้ มาจากการระดม
ทุนจํานวนไม่เกินประมาณ5,693.60ล้ านบาทและ (2) เงินกู้ยมื ระยะยาวในวงเงิน ไม่เกิน ประมาณ2,325ล้ านบาท
เพือ่ มาใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก

1.4

นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึง
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ) และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้ แก่ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรืออาคารโรงงานแบบ
สําเร็จรูป (Ready-Built)และพื ้นที่หลังคาหรือส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคาร ดังกล่าว ที่อยู่ใน (ก) พื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรมทีจ่ ดั ตั ้งขึ ้น เข้ าลงทุน และ /หรือ พัฒนา โดยเหมราช หรือ (ข) พื ้นที่ ทพ่ี ฒ
ั นาโดยเหมราชทีอ่ ยู่ ติดกับ
พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ (ค) พื ้นทีน่ อกเหนือจาก (ก) และ (ข) ทีเ่ หมราชมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแต่
เพียงผู้เดียวหรือเป็ นกรรมสิทธิ์รวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกับบริษัทย่อยของเหมราชก่อนวันที่ 13
ตุลาคม 2558 และยังคงถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิค รอบครองดังกล่าวต่อเนือ่ งอยูต่ ลอดเวลา ทั ้งนี ้ พื ้นที่ด งั กล่าวต้ อง
เป็ นพื ้นทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ ในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยต่อทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ของหน่วยทรัสต์เพือ่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท และ HREIT แล้ วเท่านั ้น (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิม่ เติมใน ส่วนที2่ ข้ อ 14.นโยบายการลงทุนในอนาคต)

ส่วนที่ 1 หน้ า 5

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์

1.5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
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รายละเอียดทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
1) แผนทีแ่ สดงทีต่ ั ้งของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก

ส่วนที่ 1 หน้ า 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์

สําหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกสามารถสรุปลักษณะการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ เป็ นตารางได้ ดงั นี ้
ประเภททรัพย์สนิ
ลักษณะการได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ภาพรวม)
ลักษณะการได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(แยกตามโครงการ /นิคม
อุตสาหกรรม)

โรงงาน

คลังสินค้ า

สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ าง
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม เหมราชอีส
เทิร์นซีบ อร์ ด (HESIE)

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี
บอร์ ด (ระยอง) (ESIE)

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม เหมราช
ชลบุรี (HCIE)

เนื ้อที่รวมประมาณ 173 ไร่ 3 งาน 18.46 ตร.วา
80 ยูนติ พื ้นที่อาคารรวม 167,372 ตร.ม.
จํานวน 29 ยูนติ (109,732 ตร.ม.) แบ่งเป็ นโรงงานแบบ
Detached Building จํานวน 19 ยูนติ (92,452 ตร.ม.)
แบบ Attached Building จํานวน 10 ยูนติ (17,280 ตร.ม.)

ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ าง
โครงการเหมราช
โลจิสติกส์พาร์ ค
(HLP 1)

อายุอาคารเฉลี่ย (ปี )

1

อัตราการเช่าร้ อยละ 100.00

อัตราการเช่าร้ อยละ 77.17

พื ้นทีห่ ลังคาที่เช่าใช้ งานได้ ประมาณ58,560 ตร.ม.
จํานวน 34 ยูนติ (41,980 ตร.ม.) แบ่งเป็ นโรงงานแบบ
Detached Building จํานวน 2 ยูนติ (14,750 ตร.ม.) และแบบ
Attached Building จํานวน 32 ยูนติ (27,230 ตร.ม.)
อัตราการเช่าร้ อยละ 83.91
พื ้นทีห่ ลังคาที่เช่าใช้ งานได้ ประมาณ21,780 ตร.ม.
จํานวน 17 ยูนติ (15,660 ตร.ม) เป็ นโรงงานแบบ Attached
Building
อัตราการเช่าร้ อยละ 50.65

พื ้นทีห่ ลังคาที่เช่าใช้ งานได้ ประมาณ9,936 ตร.ม.
จํานวน 11 ยูนติ (50,996 ตร.ม.)

โครงการเหมราช
โลจิสติกส์พาร์ ค
(HLP 2)

โครงการเหมราช
โลจิสติกส์พาร์ ค
(HLP 3)

พื ้นทีห่ ลังคาที่เช่าใช้ งานได้ ประมาณ8,014 ตร.ม.
/1

เนื ้อที่รวมประมาณ 65 ไร่ 3 งาน 92 ตร.วา
21 ยูนติ พื ้นที่อาคารรวม 93,942 ตร.ม.
จํานวน 2 ยูนติ (16,820 ตร.ม.)

4.02

4

อัตราการเช่าร้ อยละ 70.23
พื ้นทีห่ ลังคาที่เช่าใช้ งานได้ ประมาณ28,440 ตร.ม.
จํานวน 8 ยูนติ (26,126 ตร.ม.)
อัตราการเช่าร้ อยละ 74.81
พื ้นทีห่ ลังคาที่เช่าใช้ งานได้ ประมาณ14,570 ตร.ม.

2.62

ทีม่ า บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ ิ น
หมายเหตุข้อมูลณวันที ่ 30 มิถนุ ายน 2559
อัตราการเช่า พืน้ ทีค่ ํ านวณจากสัดส่วนการเช่าพืน้ ทีต่ ่อพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดของทรัพย์สินในแต่ละนิคม/โครงการ
/1
อายุอาคารโรงงานและคลังสินค้าเฉลีย่ คํ านวณจากค่าเฉลีย่ ของอายุอาคารถ่วงนํ้าหนักด้วยพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานและคลังสินค้าในทุกโครงการ
/ นิคมอุตสาหกรรม
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2) มูลค่าทีล่ งทุนเปรียบเทียบกับราคาประเมินตามวิธีคดิ จากรายได้ (Income Approach)
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกทีไ่ ด้ รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานก .ล.ต. ทั ้ง 2 ราย
เลือกใช้ ราคาประเมินตามวิธีคดิ จากรายได้ (Income Approach) เป็ นมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
เข้ าลงทุนครั ้งแรก ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงินได้ ตรวจสอบสมมติฐานหลักของบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกแล้ ว ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุ
ให้ เชือ่ ว่าสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่าง ไรก็ตาม ผลประกอบการที่
จะเกิดขึ ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์
ไว้
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทั ้ง 2 รายยังมิได้ ประเมินมูลค่าจากรายได้ ทไ่ี ด้ รบั จากการ
เช่าช่วงพื ้นทีข่ องหลังคาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเพือ่ ประกอบธุรกิจโครงการ Solar Rooftop โดยเงื่อนไข
การเช่าช่วงพื ้นทีห่ ลังคาเป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วงพื ้นทีห่ ลังคา ระหว่างกองทรัสต์และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
ยูทลิ ติ ี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทางทีป่ รึกษาทางการเงินจึงมีการคํานวณปรับปรุงมูลค่าทรั พย์สนิ
ด้ วยกระแสเงินสดจากรายได้ ทไ่ี ด้ รบั จากการเช่าช่วงพื ้นทีข่ องหลังคาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเพือ่
ประกอบธุรกิจโครงการ Solar Rooftop
โดยข้ อมูลราคาประเมินตามวิธีคดิ จากรายได้ (Income Approach) และการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ สําหรับ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก มีรายละเอียดดังตารางด้ านล่างนี ้
มูลค่าประเมิน
(หน่วย: บาท)
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมภายใต้ สทิ ธิการเช่าตามเงื่อนไขกองทรัสต์ประมาณ
(ยังมิได้ รวมมูลค่าจากรายได้ ที่ได้ รับจากการเช่าช่วงพื ้นที่ของหลังคาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าเพื่อประกอบธุรกิจโครงการ Solar Rooftop) /2
มูลค่าทรัพย์สนิ จากรายได้ ที่ได้ รับจากการเช่าช่วงพื ้นที่ของหลังคาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าเพื่อประกอบธุรกิจโครงการ Solar Rooftop/3
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมภายใต้ สทิ ธิการเช่าตามเงื่อนไขกองทรัสต์ประมาณ
มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน (บาท)
สูงกว่าราคาประเมินตํ่าสุดประมาณไม่เกิน (ร้ อยละ)

หมายเหตุ:

/1

/2

/3

ราคาประเมินของทรัพย์สนิ (บาท) /1
บริษทั แกรนด์ แอสเซท
บริษทั 15 ที่ปรึกษา
แอดไวเซอรี่ จํากัด
ธุรกิจ จํากัด
6,926,000,000

6,944,000,000

36,994,674
6,962,994,674
6,980,994,674
8,018,600,000
15.16

ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สินของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จํ ากัด ประเมินมูลค่า ณ วันที ่ 13 มิถนุ ายน 2559 และบริ ษัท 15 ที ่
ปรึ กษาธุร กิ จ จํ ากัด ประเมินมูลค่า ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2559
มูลค่าทรัพย์สินรวมภายใต้สิทธิ การเช่าตามเงือ่ นไขกองทรัสต์ คํานวณบนสมมติ ฐานทีก่ องทรัสต์ มีสิทธิ การเช่าในทรัพย์สิน 30 ปี และมีการต่ออายุ
สิทธิ การเช่าไปอี ก 30 ปี
ทีป่ รึ กษาทางการเงิน ประมาณการจากการคํ านวณกระแสเงินสดจากรายได้ทีไ่ ด้รับจากการเช่าช่วงพืน้ ทีข่ องหลังคาอาคารโรงงานและคลังสินค้า
เพือ่ ประกอบธุรกิ จโครงการ Solar Rooftop อ้างอิ งตามสัญญาเช่าช่วงพืน้ ทีห่ ลังคา ระหว่างกองทรัสต์ และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์ แอนด์
พาวเวอร์ จํ ากัด (มหาชน) และใช้อตั ราคิ ดลดกระแสเงินสดร้อยละ 9.50 เช่นเดี ยวกับอัตราคิ ดลดของผูป้ ระเมินอิ สระ

ส่วนที่ 1 หน้ า 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์

3) ราคาประเมินตามวิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
ข้ อมูลราคาประเมินที่ระบุนี ้มีไว้ เพื่อใช้ อ้างอิงในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทําประกันภัยที่เหมาะสมสําหรับ
อาคารสิง่ ปลูกสร้ างทีก่ องทรัสต์จะเข้ าลงทุนเท่านั ้น
หน่วย: บาท
ต้ นทุนทดแทนใหม่ของสิง่ ปลูกสร้ าง
(ก่อนหักค่าเสื่อมราคา) และไม่รวมค่าที่ดินและงานฐาน
ราก (บาท)/1
หมายเหตุ:

บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
จํากัด

บริษทั 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

2,184,858,000

2,230,861,500

ข้อมูลราคาประเมินของทรัพย์สินของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จํ ากัด ประเมินมูลค่า ณ วันที ่ 13 มิถนุ ายน 2559 และบริ ษัท 15 ทีป่ รึ กษาธุ รกิ จ
จํ ากัด ประเมินมูลค่า ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2559
/1
ผูป้ ระเมินใช้สมมติ ฐานมูลค่าของงานฐานรากประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างทดแทนใหม่

4) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
บริษัทฯ ในฐานะผู้กอ่ ตั ้งทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้ างอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสม และยัง่ ยืนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยทรัสต์ โดยภายหลัง
จากทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว และเป็ นผู้มสี ทิ ธิการเช่าในทีด่ นิ และอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ า ผู้จดั การกองทรัสต์มนี โยบายในการนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะว่าจ้ าง บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้มปี ระสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานและคลังสินค้ า ให้ เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Manager) โดยจะมีหน้ าทีด่ าํ เนินการติดต่อหาลูกค้ า หาผู้ทม่ี คี วามประสงค์ทจ่ี ะใช้ บริการ และ /
หรือ เช่าพื ้นทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมทั ้งการเจรจาข้ อสัญญากับผู้ทส่ี นใจในการเช่าพื ้นที่ นอกจากนั ้น ยังมี
หน้ าทีใ่ นการทําการตลาดและส่งเสริมการตลาดโดยติดต่อกับ ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อ
ผ่านนายหน้ าต่างๆ
5) ข้ อมูลผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
โรงงานและคลังสินค้ า
อัตราการเช่ าพืน้ ที่รวม (ร้ อยละ)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซี
บอร์ ด (HESIE)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ ด
(ระยอง) (ESIE)
โครงการนิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี
(HCIE)
โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 1(HLP 1)
โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 2(HLP 2)
โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 4(HLP 4)
โรงงาน
อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
จํานวนโรงงานทีส่ ร้ างเสร็จ (ยูนติ )
คลังสินค้ า

31 ธ.ค. 2556
79.22

31 ธ.ค. 2557
85.84

31 ธ.ค. 2558
90.57

30มิ.ย.2559
84.66

87.44

100.00

100.00

100.00

54.47

71.82

85.16

83.91

15.63

33.10

47.28

50.65

100.00
83.50
100.00

100.00
69.98
100.00

100.00
80.07
100.00

77.17
70.23
74.81

72.94
199.29
162,926
80

87.08
199.80
162,926
80

91.35
199.18
167,372
80

91.35
200.75
167,372
80
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โรงงานและคลังสินค้ า
อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
พื ้นที่เช่า (ตร.ม.)
จํานวนคลังสินค้ าทีส่ ร้ างเสร็จ (ยูนติ )

31 ธ.ค. 2556
93.16
154.98
73,362
17

31 ธ.ค. 2557
83.70
154.33
93,942
21

ทีม่ า: บมจ. เหมราชพัฒนาทีด่ ิ น
หมายเหตุ: อัตราการเช่าพืน้ ทีค่ ํ านวณจากสัดส่วนการเช่าพืน้ ทีต่ ่อพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดของอาคารแต่ละประเภท ณ วันสิ้นงวด

31 ธ.ค. 2558
89.18
154.76
93,942
21

30มิ.ย.2559
72.75
154.10
93,942
21

6) รายละเอียดเพิม่ เติมทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าอีก 30 ปี
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าในทีด่ นิ และอาคารเป็ นระยะเวลา 30ปี และเจ้ าของทรัพย์สนิ ได้ ให้ คํามัน่
แก่กองทรัสต์ในการต่อสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกได้ อกี 30ปี โดยมีคา่ เช่าจํานวน 500
ล้ านบาทนอกจากนี ้เพือ่ เป็ นการลดความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์อาจไม่สามารถใช้ สทิ ธิในการต่อสัญญาเช่า
ดังกล่าวกองทรัสต์มกี ารกําหนดเงือ่ นไขในสัญญาเช่าให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ให้ คาํ รับรองในการไม่จาํ หน่ายจ่าย
หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกอีกทั ้งเจ้ าของทรัพย์สนิ ตกลงนําทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกส่วนใหญ่มาจํานองเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาของผู้ให้ เช่าภายใต้
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ในกรณีหากเจ้ าของทรัพย์สนิ ผิดสัญญาหรือเข้ าสูก่ ระบวนการล้ มละลาย
โดยมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญดังนี ้
การจัดหาเงินเพื่อใช้ สทิ ธิต่อสัญญาเช่าอีก 30ปี ทก่ี องทรัสต์จะต้ องจ่ายในปี ท่ี 30:กองทรัสต์มีภาระหน้ าที่ที่
จะต้ องจัดหาเงินจํานวน 500ล้ านบาทและค่าจดท ะเบียนสิทธิการเช่าประมาณร้ อยละ 1.1 รวมเป็ นเงิน
ประมาณ505.5 ล้ านบาท มาชําระค่าเช่าในปี ท่ี 30 ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่ากองทรัสต์สามารถ
จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ สทิ ธิต่อสัญญาเช่าอีก30ปี ได้ จากหลายแหล่งเช่นการกู้ยมื การเก็บสํารองจากกําไรจากการ
ดําเนินงานและการเพิ่ มทุนโดยสามารถเลือกใช้ แหล่งเงินทุนใดแหล่งเงินทุนหนึง่ หรือใช้ ร่วมกันตามความ
เหมาะสมซึง่ อาจพิจารณาตามสภาวะการณ์ในช่วงเวลานั ้นซึง่ รวมถึงอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื โอกาสในการ
ลงทุนของกองทรัสต์และปั จจัยทางเศรษฐกิจอืน่ ๆโดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์ผ้ จู ั ดการ
กองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นในเบื ้องต้ นว่าเงินจากการกู้ยมื อาจมีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ในการชําระมูลค่าการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ามากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็ นแหล่งเงินทุนทีน่ า่ จะมี
ต้ นทุนตํ่าที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆอย่ างไรก็ดกี องทรัสต์สามารถใช้ แหล่งเงินทุนอืน่
ร่วมกับเงินจากการกู้ยมื ได้ ซง่ึ การพิจารณาแหล่งเงินทุนและการใช้ สทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าดังกล่าวกองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญาเช่าและสัญญาก่อตั ้งทรัสต์รวมถึงหลักเกณฑ์ข้อกําหนดและประกาศที่
เกีย่ วข้ อง
การจดทะเบียนจํานองทรัพย์สนิ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับกองทรัสต์ในการใช้ สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
อีก30ปี : เพือ่ เป็ นการลดความเสีย่ งในการใช้ สทิ ธิทจ่ี ะต่อสัญญาเช่าได้ อกี 30 ปี เจ้ าของทรัพย์สนิ ยินยอมให้ นาํ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกส่วนใหญ่มาจํานองได้ แก่ พื ้นทีอ่ าคารทั ้งหมดจํานวน 261,314ตร.ม.
และที่ดินทีจ่ าํ นองทั ้งหมด (ซึง่ เป็ นโฉนดที่ดินทั ้งแปลง ) จํานวน29 โฉนด มีพื ้นที่ ประมาณ 242 ไร่ จากที่ดินที่
กองทรัสต์ลงทุน (มีทั ้งทีก่ องทรัสต์เช่าทั ้งแปลงและเช่าบางส่วน ) จํานวน 37 โฉนด มีพื ้นที่ประมาณ 239 ไร่
เนือ่ งจากการจํานองที่ ดินตามกฎหมายนั ้นจะสามารถทําได้ เพียงการจํานองทั ้งแปลงเท่านั ้น ไม่สามารถ
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จํานองที่ดินบางส่วนได้ ดงั นั ้น 1) ทีด่ นิ บางแปลงไม่ได้ รบั จํานอง เนือ่ งด้ วยมีสง่ิ ปลูกสร้ าง และ /หรือ พื ้นที่รอ
การพัฒนา ทีก่ องทรัสต์ไม่ได้ เข้ าลงทุนอยูบ่ นโฉนดเดียวกัน เป็ นส่วนใหญ่ของพื ้นที่ในที่ดิ นนั ้น ซึ่ง ทางเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ไม่สามารถแบ่งแยกโฉนดที่ดินเพื่อจํานองที่ดินเฉพาะส่วนที่มีอาคารที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนตั ้งอยู่ได้
เนือ่ งจากข้ อจํากัดทางกฎหมาย อาทิเช่น ระยะห่างระหว่างอาคาร ทางเข้ า-ออก ฯลฯ (กรณีนี ้ทําให้ กองทรัสต์
ได้ รับจํานองแปลงที่ดินที่จํานองมีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนแปลงทีด่ นิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก )และ 2)
ที่ดินบางแปลงที่กองทรัสต์ได้ รับจํานองเป็ นแปลงที่ดินที่ มีสงิ่ ปลูกสร้ างที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนอยู่บนพื ้นที่ที่คิด
เป็ น ส่วนใหญ่ ของพื ้นที่ในที่ดินนั ้น (กรณีนี ้ทําให้ กองทรัสต์ ได้ รับจํานองที่ดินที่มีเนื ้อที่มา กกว่า เนื ้อที่ที่ดิน ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก)
หากเจ้ าของทรัพย์สนิ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงทีร่ ะบุไว้ ตามสัญญาเช่าทําให้ กองทรัสต์บงั คับสิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าไม่ได้ กองทรัสต์สามารถดําเนินการใช้ สทิ ธิใดๆตามกระบวนการและขั ้นตอนทางศาลเพือ่ บังคับ
จํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพือ่ นําเงินมาชําระความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจริงให้ แก่กองทรัสต์ (ซึง่ มีสทิ ธิในการได้ รบั
ชําระความเสียหายดังกล่าวสูงกว่าวงเงินจํานองได้ ) โดยกองทรัสต์จะมีบรุ ิมสิทธิเหนือเงินทีไ่ ด้ จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ ที่จํานองนั ้นๆ หากกรณีทก่ี องทรัสต์บงั คับจํานองเพือ่ ชําระค่าเสียหายแล้ วมูลค่าการ
จํานองยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นกองทรัสต์จะมีสทิ ธิบงั คับชําระหนี ้จากเจ้ าของทรัพย์สนิ ในการ
ชําระค่าเสียหายได้
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2 รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช้ สิทธิตอ่ สัญญาเช่าอีก 30
ปี และส่วนที่ 2 ข้ อ 2.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
7) การชดเชยรายได้ คา่ เช่า
เจ้ าของทรัพย์สนิ ตกลงจะชดเชยรายได้ คา่ เช่าให้ แก่กองทรัสต์ จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีไ่ ม่มผี ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3
ปี นบั จากวันเริ่มต้ นระยะเวลาการเช่าโดยกําหนดอัตราค่าเช่า ดังนี ้
ประเภททรั พย์ สนิ ที่เช่ า

ที่ตงั ้ ทรั พย์ สนิ ที่เช่ า

โรงงานแบบ Attached Building
โรงงานแบบ Detached Building
คลังสินค้ า

HESIE, ESIE, HCIE
HESIE, ESIE
HLP1, HLP2, HLP4

อัตราค่ าเช่ าที่รับชดเชยรายได้
(บาท/ตารางเมตร)
190
200
155

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมของการชดเชยรายได้ คา่ เช่า และหน้ าทีช่ าํ ระค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุง
เปลีย่ นทรัพย์สนิ ค่าภาษี โรงเรือนและที่ดินในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 2.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)

/

การวิเคราะห์เกีย่ วกับความสามารถทางกา รเงินของเจ้ าของทรัพย์สนิ
เนือ่ งจากเจ้ าของทรัพย์สนิ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาตกลงกระทําการทีจ่ ะชดเชยรายได้ คา่ เช่า รับผิดชอบชําระ
ค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุง /เปลีย่ นทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่เช่าในลักษณะเป็ นลูกหนี ้ร่วมกัน และ
เนื่องจากเจ้ าของทรัพย์สนิ เป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที่ จะรับผิดชอบชําระภาษี โรงเรือนและที่ดินที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่เช่า รวมทั ้งกรณีที่อาจมีค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นที่เกี่ยวเนื่องจากการผิดสัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ ดังนั ้น ทีป่ รึกษาทางการเงินได้ พจิ ารณาถึงความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาตกลงกระทําการ
และสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ของเจ้ าของทรัพย์สนิ กล่าวคือ บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) บริษัท
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อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท
จํากัด และบริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน และฐานะทา งการเงินของ
เหมราชเป็ นหลัก และมีความเห็นว่า เจ้ าของทรัพย์สนิ มีความสามารถทางการเงินอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาดังกล่าว โดยเมือ่ พิจารณาผลการดําเนินงานของเหมราชและบริษัทย่อยของเหมราชจากงบ
การเงินรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30มิถนุ ายน 2559 ซึ่งเหม
ราชมีทรัพย์สนิ รวม (total assets) จํานวนประมาณ 32,491 ล้ านบาท และ31,955ล้ านบาท ตามลําดับ กําไร
จากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ยภาษี และค่าเสือ่ มราคา /ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จํานวน 4,542ล้ าน
บาท และ 1,742ล้ านบาท ตามลําดับ และมีกาํ ไรสุทธิในส่วนของเจ้ าของจํานวน 3,289 ล้ านบาท และ 1,014
ล้ านบาท ตามลําดับ ประกอบกับจํานวนเงินที่เจ้ าของทรัพย์สนิ จะได้ รับจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนครั ้งแรกนี ้จํานวน รวมไม่เกิน ประมาณ8,018.60ล้ านบาท นอกจากนี ้ เมือ่ เปรียบเทียบ กําไรจาก
การดําเนินงานก่ อนหักดอกเบี ้ยภาษี และค่าเสือ่ มราคา /ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ในปี 2558 กับภาระเงิน
กู้ยมื ภาระดอกเบี ้ยจ่าย และภาระการชดเชยรายได้ ตามสัญญาตกลงกระทําการในภายใน 1 ปี ที่ประมาณ
2,795 ล้ านบาท จะเห็นว่าเหมราชมีกาํ ไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ยภาษี และค่าเสือ่ มราคา /ค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA) ทีเ่ พียงพอในการชําระค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
นอกจากนี ้ เหมราช ได้ รบั Credit Rating ระดับ BBB+ ซึง่ จัดอันดับเครดิตโดย TRIS ณ วันที่ 18 ก.ย. 2558
จึงคาดว่าเจ้ าของทรัพย์สนิ จะมีความสามารถทางการเงินเพียงพอในการปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมของการวิเคราะห์เกีย่ วกับความสามารถทางการเงินของเจ้ าของทรัพย์สนิ ได้ ใน
หัวข้ อ 2.1.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก)
1.6

การกู้ยมื เงิน
ในการเข้ าลงทุนครั ้งแรกนี ้ กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึง่ จากการกู้ยมื เงิ นระยะยาว จํานวนไม่เกิน ประมาณ
2,325ล้ านบาท เพื่อใช้ สาํ หรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก โดยกองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาเงินกู้กบั ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ ก้ ”ู )ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของทรัสตี (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่
2 ข้ อ2.5.4ความสัมพันธ์ และเหตุผลความจําเป็ นของการกู้ยมื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง และความเห็นเกีย่ วกับเงือ่ นไข
ตามสัญญากู้ยมื เงิน)โดยสัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีเงือ่ นไขการชําระเงินต้ นทั ้งจํานวนเมือ่ ครบกําหนด
อายุสญ
ั ญา หรือสามารถชําระก่อนบางส่วนตามเงือ่ นไข ที่ระบุไว้ ใน สัญญาเงินกู้ (โปรดพิจารณ ารายละเอียด
เพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ2.5.1สรุปสาระสําคัญของสัญญากู้ยมื เงิน)

1.7

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตั ้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2560
ข้ อมูลที่ระบุในหัวข้ อนี ้ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดี ต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยูบ่ นข้ อสมมติฐานหลายประการทีร่ ะบุอยูใ่ นเอกสารแนบ 4
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ.2559
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ .ศ.2560และอยูภ่ ายใต้ ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่ อาจทําให้ ผลที่
เกิดขึ ้นจริงแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากทีป่ ระมาณการไว้ ทั ้งนี ้ ผู้จั ดการกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่
รับรอง หรือรับประกันข้ อมูลในส่วนนี ้ และไม่รับรองหรือรับประกันการคาดการณ์ภายใต้ สมมติฐานที่ระบุใน
ส่วนที่ 1 หน้ า 12

ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์
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ประมาณการ รวมทั ้งไม่รบั รองว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผลหรือถูกต้ อง เนือ่ งจากข้ อมูล
ดังกล่าวจัดทําบนสมมติฐานใ นช่วงทีจ่ ดั ทํารายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านั ้นรายได้ หรือ
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ า่ ยให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยทรัสต์ทแ่ี ท้ จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้ หรือผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ า่ ย
ให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยทรัสต์ทป่ี รากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ประมาณการกําไรและประโ ยชน์ตอบ
แทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับการปรับปรุงสําหรับเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ของ
เอกสารฉบับนี ้ ดังนั ้น ข้ อมูลทางการเงินทีค่ าดการณ์ในเอกสารฉบับนี ้อาจแตกต่างจากผลทีเ่ กิดขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญ ซึง่ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณกา ร และระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ้
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1.2 สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
การปั นส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ ้นอยูก่ บั ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้ อง และการแข่งขัน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการทีแ่ ท้ จริงแตกต่างจากที่
ประมาณการไว้ อย่างมีนยั สําคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าทีไ่ ด้ ลงทุนในกองทรัสต์)
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมม ติฐานสําหรับปี ตั ้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
/1

รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ จากค่าเช่าหลังคา /2
รายได้ จากการชดเชยรายได้ ค่าเช่า
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริหารกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไร
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ตดั จําหน่ายและส่วนต่างดอกเบี ้ยจ่ายจากการคํานวณด้ วยอัตรา
ดอกเบี ้ยที่แท้ จริง
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริการที่มิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริง
เงินสดสุทธิจากการลงทุนทีส่ ามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรและแบ่งส่วนทุน
ประมาณอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้ อยละ)
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุน(ล้ านบาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)/3
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (บาท)
การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)

หน่วย: ล้ านบาท
525.88
4.87
61.26
3.54
595.55
(26.21)
569.34
(35.44)
(0.81)
(108.41)
424.68
0.81
9.49
(3.24)
431.74
100.00
431.74
616.77
0.6987
0.0013
0.7000

หมายเหตุ
/1
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริ การโดยใช้วิธีอตั ราเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การคํ านวณจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริ การทีไ่ ด้รับชําระเป็ นเงินสดจริ ง
จํ านวน 523.19 ล้านบาทปรับปรุงด้วยรายได้จากค่าเช่าและบริ การทีม่ ิได้รับชําระเป็ นเงินสดจริ งจํ านวน 2.69 ล้านบาท
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ส่วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์
/2

/3

รายได้จากค่าเช่าหลังคาโดยใช้วิธีอตั ราเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงและช่วงเวลาทีต่ ่ออายุคํานวณจากรายได้ทีไ่ ด้รับชําระเป็ นเงินสดจริงจํ านวน4.32 ล้านบาท และ
ปรับปรุงด้วยรายได้จากค่าเช่าทีม่ ิได้รับชําระเงินสดเป็ นจํ านวน 0.55 ล้านบาท
จํ านวนหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าวเป็ นตัวเลขอ้างอิ งเพือ่ ใช้ในการคํ านวณเท่านัน้ จํ านวนหน่วยทรัสต์ ทีจ่ ะระดมทุนสุดท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรื อเท่ากับทีป่ ระมาณนีไ้ ว้ได้
โดยจํ านวนหน่วยทรัสต์ ทีใ่ ช้เป็ นตัวเลขอ้างอิ งนีค้ ํ านวณมาจากประมาณการระดมทุนที ่ 6,167.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) และราคาหน่วยทรัสต์ ที่ 10 บาทต่อ
หน่วย

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis)
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินพิจารณาว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื อ้ างอิงตามอัตรา
ดอกเบี ้ย MLR อาจเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถอื หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ ทางที่
ปรึกษาทางการเงินจึงจัดทําการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
อัตราการปั นส่วนกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ประจํางวด 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ .ศ. 2560
จากสมมติฐานการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ย MLR (“MLR”)สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
กรณี
Best Case (MLR ร้ อยละ
5.775)
Base Case (MLR ร้ อยละ
6.275)
Worst Case (MLR ร้ อยละ
6.775)

ประมาณการการปั น
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิ
(ร้ อยละ)

ประมาณการเงินคืนทุน
(กรณีเงินลงทุนถูกทยอย
คืนแบบเส้ นตรง)/1
(ร้ อยละ)

ประมาณการการแบ่ง
ส่วนทุนจากรายการที่
ไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายที่เป็ น
เงินสด (ร้ อยละ)

5.52
5.32

ประมาณการเงินจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(ร้ อยละ)
7.20

1.67

5.12

0.01

7.00
6.80

ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 5.1 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไร
ตามสมมติฐานสําหรับปี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
1.8

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) สําหรับช่วงมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ า
ลงทุน
เนือ่ งจากตาม ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับรอบปี ตั ้งแต่วนั ที่
1
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ .ศ. 2560 มีสมมติ ฐานว่ากองทรัสต์จะระดมทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็ นจํานวน 6,170 ล้ านบาท และกู้ยืมเงินจํานวน 2,520ล้ านบาทผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึกษา
ทางการเงินได้ พจิ ารณาว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ าลงทุนนั ้นเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบต่อ วงเงินกู้ยมื
ระยะยาว รวมถึงค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารกองทรัสต์ ซึง่ มีผลกระทบต่อผลตอบแทน
ของผู้ถอื หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ โดยกองทรัสต์ได้ กาํ หนด มูลค่า การเข้ าลงทุนทีป่ ระมาณ 8,018.60 ล้ านบาท
ดังกล่าว และจะมี การกําหนดมูลค่าสุดท้ ายทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก ซึ่ง ขึ ้นกับปั จจัยหลายประการอาทิเช่น
สภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดทุน อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ลงทุนทีใ่ ห้ ผลตอบแทนสมํา่ เสมอ
(Yield
Product) อัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ทียบเคียงได้ ความต้ องการของนักลงทุน
ทั ้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ดังนั ้นทีป่ รึ กษาทางการเงินจึงจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity
Analysis) ของประมาณการอัตราการปั นส่วนกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ประจํางวด 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2559 ถึง
วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560สําหรับช่วงมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ าลงทุน โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ประมาณการ/1
มูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)
วงเงินกู้ยมื ระยะยาว (ล้ านบาท)
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย (ล้ านบาท)
ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
เกีย่ วกับการบริ หารกองทรัสต์ (ล้ านบาท)
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไรและ
การแบ่งส่วนทุน (ล้ านบาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (ร้ อยละ)
ประมาณการเงินคืนทุน (กรณีเงินลงทุนถูก
ทยอยคืนแบบเส้ นตรง)/3 (ร้ อยละ)
ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการ
ที่ไม่ใช่คา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นเงินสด(ร้ อยละ)
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไรและการ
แบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (ร้ อยละ)

ช่วงมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน/2

8,686.92

8,018.60

7,977.60

7,936.47

7,895.76

7,855.47

7,814.07

2,519.21
(108.41)

2,325.00
(100.05)

2,313.50
(99.56)

2,301.58
(99.05)

2,289.77
(98.54)

2,278.09
(98.04)

2,265.00
(97.47)

(34.02)

(32.21)

(32.14)

(32.07)

(32.01)

(31.94)

(31.87)

431.74

441.28

441.80

442.34

442.87

443.40

443.99

5.33%

6.08%

6.13%

6.18%

6.23%

6.28%

6.33%

1.67%

1.67%

1.67%

1.67%

1.67%

1.67%

1.67%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

7.00%

7.75%

7.80%

7.85%

7.90%

7.95%

8.00%

หมายเหตุ
:/1ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกํ าไรตามสมมติ ฐานสําหรับปี ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที ่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
/2
การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปันส่วนกํ าไรสําหรับงวด 12 เดื อน ประจํ างวด 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2559 ถึงวันที ่ 30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาช่วงมูลค่าทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ จะเข้าลงทุน จัดทําโดยทีป่ รึ กษาทางการเงิน
/3
คํ านวณจากสิทธิ การเช่า 30 ปี และมีการต่ออายุสิทธิ การเช่าไปอี ก30 ปี ทัง้ นี ้ สมมติ ฐานการทยอยคื นทุนแบบเส้นตรงดังกล่าว อาจมีความแตกต่างจากการดํ าเนินงานจริ ง
เนือ่ งจากมูลค่าทรัพย์สินทีเ่ ป็ นสิทธิ การเช่า จะขึ้นกับราคาประเมินทีจ่ ดั ทําโดยผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน จึงอาจยังไม่มี Unrealized Loss เกิ ดขึ้นในช่วงประมาณการ การ
ประมาณการในสมมติ ฐานดังกล่าวนี ้ จึงเป็ นเพียงตัวอย่างในการแสดงผลกระทบทีอ่ าจเกิ ดขึ้นเท่านัน้ นอกจากนี ้ การประยุกต์ ใช้วิธีลดทุนแบ
บเส้นตรงอาจมีความแตกต่าง
จากแนวทางของมาตรฐานการบัญชีทีส่ ภาวิ ชาชีพบัญชีกําหนด กฏระเบี ยบ ประกาศของสํานักงาน .กล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ทีป่ ระกาศใช้ในปัจจุบนั และในอนาคตได้
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1.9

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยหลักทีเ่ รียกเก็บจากผู้จองซื ้อหรือผู้ถอื หน่วยทรัสต์และกองทรัสต์

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายสําหรับการดําเนินงานกองทรัสต์ 12 เดือนแรก
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่จ่ าย เมื่อมีการเพิม่ ทุนหรื อการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 5.0%ของ NAV/1
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการเพิม่ ทุนหรื อการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 8.0%ของ NAV/1
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
เพดาน % ของ NAV/1
ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม่ )
รอบและระยะเวลาที่เรี ยกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
1.1) ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
0.75%
ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์โดยมีค่าธรรมเนียมขั ้นตํ่า 12.5 ล้ านบาทต่อปี
รายเดือน
1.2) ค่าธรรมเนียมในการได้ มา/จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ มาของกองทรัสต์กรณีได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(Acquisition/ Disposal Fee)
กับผู้จดั การกองทรัสต์ , ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ มาของกองทรัสต์กรณีได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ อื่น
ตามที่จ่ายจริง
, ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ จําหน่ายไปของกองทรัสต์ กรณีจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
2. ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
0.75%
ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์โดยมีค่าธรรมเนียมขั ้นตํ่า 8 ล้ านบาทต่อปี
รายเดือน
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.50%/2
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์
รายเดือน
4. ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
4.1) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ปี ที่ 1 - 5 ร้ อยละ 2 ของรายได้ จากการดําเนินงาน
รายเดือน
ปี ที่ 6 - 10 ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดําเนินงาน
3.00%
4.2) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
0.5 เดือน(หากอายุสญ
ั ญาเช่าไม่ถึง 3 ปี คํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาเช่าจริงหาร 3 ปี )
(1) ผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญา
1 เดือน(หากอายุสญ
ั ญาเช่าไม่ถึง 3 ปี คํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาเช่าจริงหาร 3 ปี )
ตามที่จ่ายจริง
(2) ผู้เช่ารายใหม่ทําสัญญา
4.3) ค่าธรรมเนียมการควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุ ง ก่อสร้ าง ต่อเติม
ไม่เกิน 2.0% ของมูลค่างานซ่อมแซม ปรับปรุ ง ก่อสร้ าง ต่อเติม และพัฒนา(กรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้
ตามที่จ่ายจริง
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มอบหมายให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการ)
5. ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า (ค่านายหน้ าจากภายนอก)
1.00%
ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการตามสัญญาของผู้เช่า
6. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ น
0.05%/3
ในอัตราไม่เกิน 0.05% ของทุนชําระแล้ ว
รายปี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7. ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย
0.50%
ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดค่าใช้ จ่ายอื่นๆเป็ นไปตามที่ปรากฎใน
ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
กองทรัสต์)
หมายเหตุ:
/1
เพดาน % ของ NAV ต่อปี หรื อภายหลังการทําธุรกรรมในแต่ละครั้ง(ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)
/2
อาจมีการปรับเปลีย่ นตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
/3
อาจมีการปรับเปลีย่ นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.10 เงือ่ นไขในการยกเลิกการก่อตั ้งกองทรัสต์
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ผู้กอ่ ตั ้งทรัสต์จะยกเลิกการการจัดตั ้งกองทรัสต์
1) มีผ้ จู องซื ้อไม่ถงึ สองร้ อยห้ าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซื ้อเมือ่ รวมกับมูลค่าเงินกู้ยมื จากบุคคลอืน่ (ถ้ ามี ) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ หลัก หรือไม่ถงึ จํานวนตามทีร่ ะบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้กอ่ ตั ้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือผู้
ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
4) ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพือ่ ก่อตั ้งกองทรัสต์ให้ แล้ วเสร็จภายในสิบ
ห้ า (15) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
5) เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ าน กฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทั ้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
6) เมือ่ มีเหตุทท่ี าํ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ สัง่
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
7) มีเหตุอน่ื ใดตามเงือ่ นไข การบอกเลิกสัญญาทีก่ าํ หนดไว้ ใน สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement)
2.

ความเสีย่ งสําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควร
พิจารณาปั จจัยความเสีย่ งดังต่อไปนี ้อย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน ทั ้งนี ้ ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงความเสีย่ ง
สําคัญของการลงทุนโดยสรุปเท่านั ้น เนื ้อหาในรายละเอียดของปั จจัยความเสีย่ งไ ด้ ระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 ปั จจัย
ความเสีย่ ง ของแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ้

2.1

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกองทรัสต์หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างการก่อตั ้ง โดยยังไม่มผี ลการดําเนินงานในอดีตทีน่ กั ลงทุ นสามารถ
อ้ างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้ าลงทุน
สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐานมีความไม่
แน่นอน และขึ ้นอยูก่ บั ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้ อง
และการแข่งขัน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการทีแ่ ท้ จริงแตกต่างจากทีป่ ระมาณการไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
และอาจส่งผลต่อมูลค่าทีไ่ ด้ ลงทุนในกองทรัสต์
ความเสีย่ งของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
ความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสียผู้จดั การกองทรัสต์ และ /หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้จดั การ
กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจสูญเสียบุคลากรที่เป็ นผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มี
ความเชีย่ วชาญในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
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2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14

2.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

ความเสีย่ งจากการจัดหาเงินค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ อ่ อายุไปอีก 30 ปี และการอาจไม่ได้ รบั
การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ออกไปอีก 30 ปี
ความเสีย่ งจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึ ้น
รายได้ ของกองทรัสต์ขึ ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงินของผู้เช่าพื ้นที่ และการตัดสินใจต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริการ เมือ่ สัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าพื ้นทีส่ ิ ้นสุดลง
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ้ เู ช่าพื ้นทีใ่ นทรัพย์สนิ ไม่ให้ ความยินยอมเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการกับ
กองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จ ากทรัพย์สนิ ของโครงการ เนือ่ งจากคูส่ ญ
ั ญาไม่
ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ความเสีย่ ง จาก ความเสียหายจาก สัญญาเช่าพื ้นทีบ่ นหลังคาเพือ่ ประกอบกิจการโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพือ่ จําหน่าย (Solar Rooftop)
ความเสีย่ งจากการทีเ่ จ้ าของทรัพย์สนิ มีสทิ ธิการก่อสร้ างส่วนขยายเพิม่ เติม (Expansion Area) ในพื ้นที่
ส่วนที่ติดกันกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจากการทีก่ องทรัสต์ก้ ยู มื เงิน
กองทรัสต์ต้องพึง่ พาเจ้ าของทรัพย์สิ นหรือบุคคลที่เจ้ าของทรัพย์สนิ กําหนดสําหรับการให้ บริการ
สาธารณูปโภคบางประการ
ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์อาจจัดหาผู้เช่าได้ ในอัตราค่าเช่าทีต่ า่ํ กว่าทีไ่ ด้ ชดเชยรายได้ คา่ เช่าระหว่าง
ช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ คา่ เช่า และความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์อาจไม่สามารถหาผู้เ ช่าได้ ภายหลัง
สิ ้นสุดระยะเวลาระยะเวลาทีม่ กี ารชดเชยรายได้ คา่ เช่าตามสัญญาตกลงกระทําการ

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6

2.2.7

ความเสีย่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ อัตราการเช่า และอัตราค่า
เช่า
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของผู้เช่า และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่า
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับการหาผู้เช่าเมือ่ ใกล้ สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกอาจมีความชํารุดบกพร่อง หรืออาจมีการปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ กฎหมาย และ
กฎระเบียบ หรืออาจมีความบกพร่องอืน่
ความเสีย่ งจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ไม่ได้ เป็ นเครื่องแสดงมูลค่าทีแ่ ท้ จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ ราคาที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกดังกล่าวนั ้นจะเป็ นไปตามมูลค่าประเมินไม่วา่ ปั จจุบนั หรือในอนาคต
ความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สงู กว่ามูลค่าตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งอาจมีความเสีย่ งในการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน ทางบัญชี และกองทรัสต์
อาจต้องมีการลดทุนเพือ่ จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วย
ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
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2.2.8

2.2.9
2.3

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.3.8
2.4

ความเสีย่ งทีอ่ าคารอาจมีสภาพด้ อยลงในการจัดหาประโยชน์ตลอดอายุสทิ ธิการเช่าและสิทธิการเช่าทีต่ อ่
อายุไป และ /หรือความเสี่ ยงทีเ่ งินเก็บสํารองเพือ่ การซ่อมแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรกอาจมีไม่เพียงพอ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับใบอนุญาตให้ ใช้ ทด่ี นิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ความเสีย่ งโดยทัว่ ไปในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์อาจได้ รบั ผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
การขาดทางเลือกอืน่ ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนครั ้งแรก
ความเสีย่ งทางการเมือง
การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความเสีย่ งจากกรณีทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ าลงทุนถูกเวนคืน
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ถอื ครองนั ้นอาจมีคา่ ใช้ จา่ ยเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึ ้นรวมทั ้งค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการต่างๆเพิม่ ขึ ้น
ความเสีย่ งเกีย่ วกับเงิ นชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ อาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
กองทรัสต์อาจสูญเสีย และความเสีย่ งทีก่ องทรัสต์อาจขาดรายได้ ระหว่างการก่อสร้ างกรณีเกิดความ
เสียหาย
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8

ความเสีย่ งเนือ่ งจากยังไม่เคยมีตลาดรองเพือ่ ทําการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี ้มาก่อน
ราคาซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองอาจลดลงตํา่ กว่าราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้
การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางภาษี ทเ่ี กีย่ วข้ องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้ถอื หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหน่วยทรัสต์ได้
มูลค่าหน่วยทรัสต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ตา่ํ กว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์กอ่ น
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม
การขายหน่วยทรัสต์ในอนาคตของกลุม่ บุคคลเดียวกันของเจ้ าของทรัพย์สนิ อย่างมีนยั สําคัญอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์
เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้ อยกว่าจํานวนเงินทีผ่ ้ ถู อื หน่วยทรัสต์ได้ ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้
ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งจํานวน
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