WHA030/2560

1 ธันวาคม 2560

เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการเห็นชอบให้ เช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวและขายทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด
(มหาชน) และบริ ษัทในกลุม่ ของบริ ษัท เหมราชพัฒนาทีด่ ิน จากัด (มหาชน) ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2560 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 มีมติเกี่ยวกับการเห็นชอบให้ เช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวและขายทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน) (“เหมราช”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท และบริ ษัทในกลุ่มของเหมราช ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์
HREIT”) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และเห็นชอบให้ เหมราชจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากกองทรัสต์ HREIT ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของ
กองทรัสต์ HREIT สรุปสาระสาคัญของมติดงั กล่าวได้ ดงั นี ้
ก.

การให้ เช่ าทรัพย์ สินระยะยาวและขายทรัพย์ สินแก่ กองทรัสต์ HREIT

1.

รายละเอียดทรัพย์ สินที่ให้ เช่ าและขายแก่ กองทรัสต์ HREIT
(1)

ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เช่าระยะยาวมีดงั ต่อไปนี ้

โครงการ

ทรัพย์ สินที่จะให้ เช่ าระยะยาว

เจ้ าของทรัพย์ สนิ

(1) โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด(ระยอง)
(ESIE)

- โรงงานแบบ Detached Building
จานวน 2 ยูนิต

บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล
เอสเตท (ระยอง) จากัด

(2) โครงการนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด
(HESIE)

- โรงงานแบบ Detached Building
จานวน 3 ยูนิต

บริ ษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด
อินดัสเตรี ยลเอสเตท จากัด

(3) โครงการนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี (HCIE)

- โรงงานแบบ Attached Building
จานวน 2 ยูนิต

บริ ษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด

- โรงงานแบบ Attached Building
จานวน 5 ยูนิต

1

โครงการ

ทรัพย์ สินที่จะให้ เช่ าระยะยาว

(4) โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
(HSIL)

- โรงงานแบบ Detached Building
จานวน 2 ยูนิต

เจ้ าของทรัพย์ สนิ
บริ ษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด

- โรงงานแบบ Attached Building
จานวน 5 ยูนิต

(5) โครงการเหมราชโลจิ ส ติ ก ส์ - คลังสินค้ า จานวน 2 ยูนิต
พาร์ ค 4 (HLP4)

บริ ษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี และ เจ้ าของทรัพย์สินให้ คามัน่ ที่ จะให้ เช่าต่ออีก 30 ปี หากกองทรัสต์ HREIT
ใช้ สิทธิ ตามคามั่นดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 30 ปี แรก รวมระยะเวลาการให้ เช่าทรัพย์สิน 60 ปี เพื่อเป็ นการ
ประกันว่าเจ้ าของทรัพย์สินจะต่ออายุการเช่าให้ แก่กองทรัสต์ HREIT เมื่อกองทรัสต์ HREIT ใช้ สิทธิตามคามัน่ ต่ออายุการ
เช่าดังกล่าว เจ้ าของทรัพย์สินจะต้ องจานองทรัพย์สินที่ให้ เช่าดังกล่าวเป็ นประกันให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ในวงเงินรวม
ทังสิ
้ ้นประมาณ 1,541,035,000 บาท ด้ วย
รายละเอียดทรัพย์สนิ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 1
(2)
ทรัพย์สินที่จะขายให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ได้ แก่ สังหาริ มทรัพย์ ในโครงการที่ให้ เช่าระยะยาว
ตามข้ อ (1) ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT
2.

ค่ าเช่ าและราคาขายทรัพย์ สินให้ แก่ กองทรัสต์ HREIT
ค่าเช่าและราคาขายทรัพย์สนิ ให้ แก่ กองทรัสต์ HREIT กาหนดให้ เสนอดังนี ้
(1)

ค่าเช่าทรัพย์สนิ จานวนประมาณ 1,687,500,772 บาท

(2)

ค่าตอบแทนการใช้ สทิ ธิตามคามัน่ จานวนประมาณ 100,000,000 บาท

(3)

ค่าขายทรัพย์สนิ รวม จานวนประมาณ 2,499,228 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ที่จะต้ องปิ ดบนสัญญาเช่า ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ HREIT เป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ การเช่าดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจานอง และ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม รวมตลอดจนอากรแสตมป์ที่จะต้ องปิ ดบนสัญญาเช่า ส่วนเจ้ าของทรัพย์สินจะรับภาระภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล จากการให้ เช่าและขายดังกล่าว
ราคาที่ เสนอดังกล่าวกาหนดจากการอ้ างอิงราคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิน ทัง้ 5 รายการ ซึ่งประเมิ น โดย
ผู้ประเมิน 2 ราย คือ บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด ตามรายงานการประเมินฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2560 และ บริ ษัท
15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ตามรายงานการประเมิน ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สรุ ปราคาประเมินของผู้ประเมิน 2
ราย ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 2

2

ราคาที่ เสนอดังกล่า วปรั บ เปลี่ย นได้ ต ามการเจรจาระหว่า งกองทรั สต์ HREIT กับ เหมราชโดยจะ
พิจารณาจากผลการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบันในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 และ สภาพทรัพย์สนิ ที่ให้ เช่าและขายในเวลานันๆ
้ รวมถึง หากมีการปรับปรุงราคาประเมินเพิ่มเติมด้ วย
3.

สัญญาตกลงกระทาการอันเนื่องมาจากการให้ เช่ าทรัพย์ สินระยะยาวและขายทรัพย์ สิน

การให้ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาวและขายทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ HREIT ที่ ก ล่า วข้ า งต้ น เจ้ าของ
ทรัพย์สินจะต้ องเข้ าทาสัญญาตกลงกระทาการให้ แก่กองทรัสต์ HREIT โดยสรุปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 3
4.
การได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรั บทรั พย์ สินที่ให้ เช่ าระยะยาวและขาย
แก่ กองทรัสต์ HREIT
หลังจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวและขายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ข้ างต้ นแล้ ว เหมราชจะ
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT สาหรับทรัพย์สินที่ให้ เช่าดังกล่าวอีกด้ วย มีกาหนดเวลา
10 ปี โดยได้ รับค่าตอบแทนการบริ หารสินทรัพย์ดงั นี ้
4.1

ค่าจ้ างบริ หาร (ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ระยะเวลา

ค่าจ้ างบริ หาร

ปี ที่ 1 - 5

ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ จากการดาเนินงาน

ปี ที่ 6 - 10

ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดาเนินงาน

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ ค่าจ้ างบริ หารต่อปี จะเท่ากับร้ อยละ 5 ของรายได้ จาก
การดาเนินงาน
4.2

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า (ในกรณีที่เหมราชแนะนาหรื อจัดหา)

ก.
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายใหม่เข้ าทาสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การกับกองทรัสต์ HREIT โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อตังแต่
้ 3 (สาม) ปี ขึ ้นไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์
HREITจะได้ รับจานวน 1 (หนึ่ง) เดือนต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ผ้ เู ช่ารายนันเข้
้ าทากับกองทรัสต์ HREIT ในกรณีผ้ ู
เช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่า 3 (สาม) ปี เหมราชจะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดหาผู้เช่าดังนี ้
(1)
ในกรณีผ้ เู ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าตังแต่
้ 1 (หนึ่ง) ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง
3 (สาม) ปี ให้ เหมราชมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบกับระยะเวลาการเช่า
มาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(2)
ในกรณีผ้ เู ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่า 1 (หนึง่ ) ปี และเหมราช
ได้ ว่าจ้ างหรื อมอบหมายให้ นายหน้ าหรื อบุคคลอื่นจัดหาผู้เช่าดังกล่าว ให้ เหมราชมีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียมโดยคานวณ
ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
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(3)
ในกรณีผ้ เู ช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่า 1 (หนึง่ ) ปี และเหมราช
จัดหาผู้เช่ารายใหม่ด้วยตนเอง มิได้ ว่าจ้ างหรื อมอบหมายให้ นายหน้ าหรื อบุคคลอื่นจัดหาผู้เช่าดังกล่าว เหมราชไม่มีสิทธิ
ได้ รับค่าธรรมเนียม
ข.
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการให้ ผ้ ูเช่าเดิมต่อสัญญาเช่าและสัญ ญาบริ การกับ
กองทรัสต์ HREIT โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อตัง้ แต่ 3 (สาม) ปี ขึ ้นไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์ HREITจะได้ รับ
จานวน 0.5 (ศูนย์จุดห้ า) เดือนต่อสัญญาที่ผ้ เู ช่ารายนันเข้
้ าทากับกองทรัสต์ HREIT ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามี
ระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่า 3 (สาม) ปี เหมราชจะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดหาผู้เช่าดังนี ้
(1)
ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 (หนึง่ )
ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้ เหมราชมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบกับ
ระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(2)
ในกรณี ผ้ ูเช่ารายเดิมต่ออายุ การเช่ามี ระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่า หรื อ
เท่ากับ 1 (หนึ่ง) ปี และเหมราชได้ ว่าจ้ างหรื อมอบหมายให้ นายหน้ าหรื อบุคคลอื่นดาเนินการให้ ผ้ ูเช่ารายเดิมต่ออายุ
ดังกล่าว ให้ เหมราชมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมโดยคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบกับระยะเวลาการเช่า
มาตรฐาน 3 (สาม) ปี
(3)
ในกรณี ผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1
(หนึ่ง) ปี และเหมราชดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุดงั กล่าวด้ วยตนเอง มิได้ ว่าจ้ างหรื อมอบหมายให้ นายหน้ าหรื อ
บุคคลอื่นดาเนินการให้ ผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุ เหมราชไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียม
5.

การคานวณขนาดรายการ

การเข้ าทารายการให้ เช่าทรัพย์สินระยะยาวและขายทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ HRIET มีขนาดรายการ
เท่ากับประมาณร้ อยละ 2.28 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสิง่ ตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560 และในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีรายการจาหน่ายทรัพย์สินรายการเดียวคือ การจาหน่าย
ทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ ท รั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ ว เอชเอ พรี เมี่ ย ม โกรท (“กองทรั ส ต์
WHART”) ซึง่ มีขนาดรายการร้ อยละ 4.17 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทน เมื่อรวมรายการจาหน่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่
กองทรัสต์ WHART กับการให้ เช่าระยะยาวและขายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ HRIET จะมีขนาดรายการรวมประมาณร้ อย
ละ 6.45 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสิง่ ตอบแทน
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 4 ไม่จัดเป็ นรายการจาหน่ายไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่
จัดทาสารสนเทศเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายการขายดังกล่าวไม่เข้ าข่ายถือว่าเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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ข.

การจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT

เหมราชจะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าระดมทุนที่มา
จากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 คิดเป็ นจานวนเงินจองซื ้อไม่เกิน 221,244,800 บาท
ซึ่งคานวณมูลค่าระดมทุนที่คาดว่าจะได้ มาจากการขายหน่วยทรัสต์ ไม่เกิ น 1,106,224,000 บาท เพื่ อให้ เหมราชถื อ
หน่ว ยทรั สต์ ในกองทรั สต์ HREIT ในสัด ส่วนไม่เกิ น ร้ อยละ 20 ของมูลค่าระดมทุน ที่ ม าจากการขายหน่วยทรั สต์ ข อง
กองทรัสต์ HREIT และให้ ใช้ เงินทุนของเหมราช เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี) ในการ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ จานวนเงินจองซื ้อหน่วยทรัสต์สดุ ท้ า ยจะขึ ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ ซึ่งจะกาหนดโดยวิธีการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (book building
process) และขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในครัง้ นี ้ตาม
รายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็ นต้ น
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ดังกล่าว มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 0.30 คานวณ
ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายละเอียดการ
คานวณปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีรายการได้ มาซึง่ ที่ดินและทรัพย์สนิ คิดเป็ นขนาดรายการ
เท่ากับร้ อยละ 1.46 เมื่อรวมรายการได้ มาในรอบ 6 เดือนดังกล่าวกับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ จะมีขนาดรายการรวม ร้ อยละ
1.76 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทน ไม่จดั เป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่จดั ทาสารสนเทศเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวไม่เข้ าข่ายถือว่า
เป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นางสาวจรี พร จารุกรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริษัทฯ
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รายละเอียดทรัพย์ สินที่จะให้ เช่ าระยะยาวให้ แก่ กองทรัสต์ HREIT เพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 1
ประเภททรัพย์ สิน

ทรัพย์ สินประเภทโรงงานแบบ Detached Building

เอกสารแนบ 1

ทรัพย์ สินประเภทโรงงานแบบ Attached Building

ทรัพย์ สินประเภทคลังสินค้ า

สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นับจากวันเริ่มต้ นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี
ลักษณะการได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
(ภาพรวม)

เนื ้อที่รวมประมาณ
ที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์น
ซีบอร์ ด (HESIE)

นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด
(ระยอง) (ESIE)

เขตประกอบการ

จานวนรวม 7 ยูนิต
พื ้นที่อาคารประมาณ 30,056 ตร.ม.
จานวน 3 ยูนิต
พื ้นที่รวมประมาณ 17,632 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้
พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 9,859 ตร.ม.
จานวน 2 ยูนิต
พื ้นที่รวมประมาณ 5,944 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้
พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 3,053 ตร.ม.
จานวน 2 ยูนิต

เนื ้อที่รวมประมาณ
ที่ดิน

37-1-15.416
สิ่งปลูกสร้ าง

ลักษณะการได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
จาแนกตาม
โครงการ /
นิคมอุตสาหกรรม /
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม

เนื ้อที่รวมประมาณ
ที่ดิน
9-2-52
สิ่งปลูกสร้ าง

นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ ด
(ระยอง) (ESIE)

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
เหมราชสระบุรี
(HSIL)

นิคมอุตสาหกรรม
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จานวนรวม 12 ยูนิต
พื ้นที่อาคารประมาณ 17,496 ตร.ม.
จานวน 5 ยูนิต
พื ้นที่รวมประมาณ 9,828 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้
พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 5,249 ตร.ม.
จานวน 5 ยูนิต
พื ้นที่รวมประมาณ 5,616 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้
พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 2,938 ตร.ม.
จานวน 2 ยูนิต

4-1-78.5
สิ่งปลูกสร้ าง

โครงการเหมราช
โลจิสติกส์พาร์ ค 4
(HLP 4)

จานวนรวม 2 ยูนิต
พื ้นที่อาคารประมาณ 7,579 ตร.ม.
จานวน 2 ยูนิต
พื ้นที่รวมประมาณ 7,579 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้
พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 4,268 ตร.ม.

อุตสาหกรรม
เหมราชสระบุรี
(HSIL)

พื ้นที่รวมประมาณ 6,480 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้

เหมราชชลบุรี
(HCIE)

พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 3,456 ตร.ม.
อายุอาคารเฉลี่ย/1

พื ้นที่รวมประมาณ 2,052 ตร.ม.
มีผ้ เู ช่าทังหมด
้
พื ้นที่หลังคาที่ใช้ งานได้
ประมาณ 1,058 ตร.ม.

6.43

3.82

หมายเหตุ /1 ข้อมูล ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2560
อายุอาคารเฉลี ย่ แต่ละประเภทคานวณจากค่าเฉลีย่ ของอายุอาคารถ่วงน้าหนักด้วยพืน้ ทีอ่ าคารในทุกโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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3.96

เอกสารแนบ 2
ราคาประเมินและราคาเสนออ้ างอิงที่ใช้ ในการให้ เช่ าทรัพย์ สินระยะยาวและขายทรัพย์ สนิ ให้ แก่
กองทรัสต์ HREIT เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ทรัพย์สนิ ที่จะให้ เช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวและขายทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ได้ รับการประเมิน
มูลค่าจากผู้ประเมินอิสระสองราย คือ บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน่ จากัด และ บริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ด้ วยวิธีพิจารณา
รายได้ (Income Approach) รายละเอียดดังนี ้
ราคาประเมินของทรัพย์สนิ (บาท) /1
มูลค่าประเมิน

มูลค่าทรัพย์สนิ รวมภายใต้ สทิ ธิการเช่าตามเงื่อนไขกองทรัสต์ /2
ประมาณ
ราคาเสนออ้ างอิง/3

บริ ษัท ทีเอพี
แวลูเอชัน่ จากัด

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จากัด

1,545,070,000

1,537,000,000

1,690,000,000

สูงกว่าราคาประเมินต่าสุด (ร้ อยละ)

9.95

หมายเหตุ: /1 ข้อมู ลราคาประเมิ นของทรัพย์ สินตามวิ ธีคิดลดกระแสเงิ นสด ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันที ่
คาดว่า กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
/2

มูลค่าทรัพย์ สินรวมภายใต้สิทธิ การเช่าตามเงื ่อนไขกองทรัสต์ คานวณบนสมมติ ฐานที ่กองทรัสต์ มีสิทธิ
การเช่าในทรัพย์สิน 30 ปี และมี การต่ออายุสิทธิ การเช่าไปอีก 30 ปี

ราคาเสนออ้างอิ ง ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิ ทธิ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่า อากรแสตมป์ ทีจ่ ะต้องปิ ดบนสัญญาเช่า และ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ตามคามัน่ กรณี
กองทรัสต์ HREIT ใช้สิทธิ
/3
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เอกสารแนบ 3
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการจากการให้ เช่ าทรัพย์ สินระยะยาวและขายทรัพย์ สินให้ แก่ กองทรัสต์
HREIT เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
1.

สรุปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท เหมราชพัฒนาทีด่ ิน จากัด (มหาชน) (“เหมราช”) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)

การด ารงสัด ส่ ว นการถื อ ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วนั เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ HREIT
ครองหน่วยทรัสต์
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน ("ระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์") เหมราชตกลงว่าสัดส่วนการ
ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ HREIT และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกัน รวมกันทังหมดจะต้
้
องไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ HREIT เฉพาะที่มี
การออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1เท่า นัน้ เงื่ อ นไขและ
ข้ อตกลงอื่นๆ เป็ นไปตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
ข้ อตกลงในการจั ด การ
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์

2.

ตลอดระยะเวลาที่เหมราชปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT
เหมราชตกลงต่อกองทรัสต์ HREIT ว่าทุกครัง้ ที่มี ลูกค้ า สนใจเช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อ
คลังสินค้ า เหมราชจะเสนอทรัพย์สินทังหมดให้
้
ลกู ค้ าเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการ
แบ่งแยกว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ของฝ่ ายใด

สรุปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการของเจ้ าของทรัพย์สนิ (ทุกราย)
คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จากัด
บริ ษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด
(“เจ้ าของทรัพย์สนิ ”)
และ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”)
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หน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ 1.
เจ้ าของทรัพย์สินจะรับชดเชยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ (รวมเรี ยกเป็ น “ค่าเช่า”)
ชดเชยรายได้ ค่าเช่าของ
จากทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า
เจ้ าของทรัพย์สนิ
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ (“ระยะเวลาชดเชยรายได้ ”) โดยกาหนดอัตราค่าเช่า ดังนี ้
อัตราค่าเช่าที่รับ
ประเภททรัพย์สินที่เช่า
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สินที่เช่า
ชดเชยรายได้ (บาท/
ตารางเมตร/เดือน)
โรงงานแบบ Attached Building

ESIE, HCIE, HSIL

185

โรงงานแบบ Detached Building

HESIE, ESIE, HSIL

206

คลังสินค้ า

HLP4

147

ทัง้ นี ้ คู่สัญ ญาตกลงให้ เจ้ าของทรั พ ย์ สิน ชาระจ านวนเงิ น ชดเชยรายได้ ค่าเช่ าให้ แ ก่
กองทรัสต์ HREIT ทุก ๆ ไตรมาส เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
2.

เจ้ าของทรัพ ย์ สินตกลงจะชาระส่วนขาดจากอัต ราค่าเช่าขัน้ ต่ า (“ส่วนขาดจาก
อัตราค่าเช่าขันต
้ ่า ”) ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT ณ เวลาใดในระหว่างระยะเวลาชดเชย
รายได้ หากมีผ้ เู ช่าพื ้นที่เช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าในอัตราค่าเช่าต่ากว่าอัตราขันต
้ ่า ดังต่อไปนี ้
อัตราขันต
้ า่ (บาท/
ประเภททรัพย์สนิ ที่เช่า
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ที่เช่า
ตารางเมตร/เดือน)
โรงงานแบบ Attached Building

ESIE, HCIE, HSIL

185

โรงงานแบบ Detached Building

HESIE, ESIE, HSIL

206

คลังสินค้ า

HLP4

147

ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงกาหนดเวลาชาระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขันต
้ ่าในเวลาเดียวกับที่
ผู้เช่าพื ้นที่ต้องชาระค่าเช่ารายเดือน ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน
การชดเชยดังกล่าวจะไม่ใช้ บงั คับกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทากับผู้เช่าพืน้ ที่
ฉบับที่ทาขึ ้นหรื อต่ออายุก่อนหรื อในวันที่สญ
ั ญาตกลงกระทานี ้มีผลใช้ บงั คับ
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ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ช า ร ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง /เ ป ลี่ ย น
ทรัพย์สนิ

ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับ จากวันเริ่ ม ต้ นระยะเวลาการเช่า เจ้ าของทรั พย์ สินจะเป็ น
ผู้รับ ผิด ชอบในกรณี ที่ มีค่าใช้ จ่ายในการปรับ ปรุ ง ซ่อ มแซม และ/หรื อ เปลี่ยนทรั พย์ สิน ที่
กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ทังนี
้ ้ เจ้ าของทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง และ/หรื อ เปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในกรณีที่การ
ปรับปรุ ง และ/หรื อ เปลี่ยนดังกล่าวเกิ ดจากความผิดของผู้เช่าพืน้ ที่ เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไป
ตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการให้ เช่ าทรัพย์ สินระยะยาวและขายทรัพย์ สนิ ให้
กองทรัสต์ HREIT เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
1.
คานวณรายการให้ เช่ าทรั พย์ สิน ระยะยาวและขายทรั พ ย์ สิน ให้ แก่ ทรั สต์ เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เหมราช เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
เกณฑ์ การคานวณ

สูตร

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ ไม่สามารถคานวณได้
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายทรัพย์สนิ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับเงิน
จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

x 100 =

x 100
2.28%**

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายทรัพย์สนิ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับเงิน
จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ และไม่มีการออกหุ้น

* ไม่รวมค่าตอบแทนกรณีกองทรัสต์ HREIT ใช้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า
**ร้ อยละดัง กล่า วเป็ นเพี ย งประมาณการ เนื่ อ งจากค่า เช่ า และราคาขายดัง กล่า วเป็ นราคาโดยประมาณและสามารถ
ปรับเปลีย่ นได้
2.
ขนาดรายการจ าหน่ ายไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ในรอบ 6 เดื อ น นั บ จากวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2560 (วัน ที่ 1
มิถุนายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560)
การจาหน่ายทรัพย์สินให้ แก่ทรัสต์ เพื่อการลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท มีขนาด
รายการร้ อยละ 4.17 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทน รายการดังกล่าวเผยแพร่ข่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
3.

รวมขนาดรายการจาหน่ ายไป ข้ อ 1 และ ข้ อ 2

เมื่อรวมขนาดรายการตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2 จะมีขนาดรวมเท่ากับร้ อยละ 6.45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
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เอกสารแนบ 5
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการขนาดรายการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ HREIT ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1

เกณฑ์ การคานวณ

สูตร

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ ไม่สามารถคานวณได้
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจองซื ้อหน่วยทรัสต์

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

x 100

x 100 = 0.30%*

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจองซื ้อหน่วยทรัสต์โดยไม่มีการออกหุ้น

*ร้ อยละดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการ เนื่องจากมูลค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์สดุ ท้ ายจะถูกกาหนดภายหลัง
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