Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้น ท์ จํากัด
เอกสารแนบท้ าย 1
สารสนเทศการได้ ม าซึงสิน ทรัพ ย์ ข องกองทรั ส ต์ และการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ของกองทรัส ต์ ก ับ บุค คลทีเกียวข้ อ ง (บุค คลทีเกียวโยงกัน กับ ผู้จ ัดการกองทรั ส ต์ )
1. การลงทุน ในทรัพ ย์ ส ิน หลัก ทีจะลงทุน เพิมเติม
1.1 วันทีทํารายการ

: ภายหลังจากทีได้ รับมติอนุมัติจากที ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของกองทรัส ต์
HREIT และสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํ า นั ก งาน ก .ล .ต .”) ในเรื องที เกี ยวข้ อง และกองทรั ส ต์ HREIT ได้
ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมแล้ วเสร็ จ และคู่สัญญาได้
ปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ ในสัญญาที เกียวข้ องกับการได้ มา
ซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT เรี ยบร้ อยแล้ ว

1.2 คู่กรณีทีเกียวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: 1) บริ ษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด ("ESIE")
2) บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด (“HESIE”)
และ
3) บริ ษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี จํากัด (“SME”)
(รวมเรี ย กว่ า “บ ริ ษั ท เจ้ าข อ งท รั พ ย์ สิ น ”) ซึ งเป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น ที
กองทรั ส ต์ HREIT จะลงทุ น เพิ มเติ ม โดย ESIE, HESIE และ SME เป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษัท เหมราชพัฒนาทีดิน จํากัด (มหาชน) (“เหมราช”)
ทังนี บริ ษั ท เจ้ า ของทรัพ ย์ สิ น มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ กองทรั ส ต์ HREIT โดยมี
เหมราชเป็ น ผู้ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯ ซึงเป็ น ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัส ต์รายใหญ่ราย
หนึงของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ น ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ใ นปั จจุบัน
ของกองทรัสต์ HREIT
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1.3 ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที
เกียวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

เอกสารแนบท้ าย 1
: เหมราชมีส่วนได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึงของกองทรัสต์
HREIT และเป็ น ผู้ ที กองทรัส ต์ HREIT ประสงค์ จ ะแต่ งตังให้ เป็ น ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรัพย์ สํ าหรับทรัพ ย์สิ นที จะลงทุน เพิ มเติ ม ภายหลังการได้ ม าซึง
ทรัพย์สินดังกล่าว และบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์ สิ นซึงเป็ นเจ้ าของทรั พย์สินที จะ
ลงทุนเพิมเติมนันเป็ นบริษัทย่อยของเหมราช

1.4 ลักษณะทัวไปของรายการ

: 1. กองทรั สต์ HREIT จะนํ าเงินทีได้ รับจากการเพิมทุนและการกู้ยืมเงินไป
ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมโดยการเช่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานแบบสํ าเร็ จรู ป
(Ready-Built) และสํานักงาน 30 ปี นับจากวันเริ มต้ นระยะเวลาการเช่า
และสิทธิในการต่ออายุสัญ ญาเช่าทรั พย์สินอีก 30 ปี และกรรมสิ ทธิใน
ทรั พ ย์ สิ น อื นที เกี ยวข้ องของทรัพ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม จากบริ ษั ท
เจ้ าของทรั พย์สินโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,690,000,000 บาท (ชํ าระใน
วันทีกองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม) ซึงประกอบ
ไปด้ ว ยค่ า เช่ า ที ดิ น และอาคาร และค่ า ซื อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่ า ง ๆ ที
เกี ยวเนื องซึ งใช้ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การภายในทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวข้ องที กองทรั ส ต์
HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญา
เช่ า อี ก 30 ปี ซึ งมี ค่ าเช่ า สํ า หรั บ ระยะเวลาการเช่ าที ต่ อ อายุ จํ า นวน
100,000,000 บาท (ซึงจะชํ า ระเมื อมี ก ารต่ อ สัญ ญาเช่ า โดยไม่ รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวข้ องที กองทรั ส ต์
HREIT จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ) ซึ งทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม มี
รายละเอียดปรากฏตามข้ อ 1.5
2. กองทรัส ต์ HREIT จะแต่งตังเหมราชให้ เป็ น ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์
สําหรับทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม
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1.5 รายละเอียดทรัพย์สินทีจะลงทุน
เพิมเติม

เอกสารแนบท้ าย 1
: ทรัพย์ สิน ที จะลงทุน เพิมเติม ประกอบไปด้ ว ยสิ ทธิ ก ารเช่ าที ดิ นและอาคาร
โรงงาน และสิทธิการเช่าทีดินและอาคารคลังสินค้ า ดังนี
1. สิทธิการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน ดังนี
1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืนทีทีดินประมาณ
37-1-15.416 ไร่ และพื นที อาคารประมาณ 30,056 ตารางเมตร
และพื นที เช่ า ที ใช้ งานได้ ข องส่ ว นหลั งคาของอาคาร ประมาณ
16,368 ตารางเมตร
1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพื นทีที ดินประมาณ
9-2-52 ไร่ และพืนทีอาคารประมาณ 17,496 ตารางเมตร และพืนที
เช่าทีใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 9,245 ตาราง
เมตร
สิท ธิ ก ารเช่าที ดิน และอาคารโรงงานรวมมี พืนที ที ดิ น ทังหมดประมาณ
46-3-67.416 ไร่ พืนที อาคารโรงงานทังหมดประมาณ 47,552 ตาราง
เมตร และพื นที เช่า ที ใช้ งานได้ ข องส่ วนหลังคาของอาคาร ประมาณ
25,613 ตารางเมตร
2. สิทธิก ารเช่าที ดินและอาคารคลังสินค้ า โดยมีพืนที ทีดินประมาณ 4-178.5 ไร่ และพืนทีอาคารประมาณ 7,579 ตารางเมตร พืนทีเช่าทีใช้ งาน
ได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 4,268 ตารางเมตร
รวมพืนทีทรัพย์สินหลักทีจะลงทุนเพิมเติมเป็ นพืนทีทีดินทังหมดประมาณ 511-45.916 ไร่ พื นที อาคารโรงงานและอาคารคลังสิ น ค้ าประมาณ 55,131
ตารางเมตร และ พืนที เช่าทีใช้ งานได้ ของส่ วนหลังคาของอาคารทังหมดใน
ส่วนที 29,881 ตารางเมตร

1.6 ขนาดของรายการและมูลค่ารวม : 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินหลักทีจะลงทุนเพิมเติม ซึงมีมูลค่ารวมไม่
ของสิงตอบแทน

เกิ น 1,690,000,000 บาท (ชํ า ระในวัน ที กองทรั ส ต์ HREIT ลงทุ น ใน
ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม) ซึงประกอบไปด้ วยค่าเช่าทีดินและอาคาร
และค่ าซือสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองซึงใช้ ในการดํ าเนิน กิจการ
ภายในทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า (ไม่ รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม ค่ าธรรมเนี ย มการจด
ทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องทีกองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดย
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เอกสารแนบท้ าย 1
กองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินข้ างต้ นอีก 30 ปี ซึงมี
ค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ออายุอีกจํานวน 100,000,000 บาท
(ซึ งจะชํ า ระเมื อมี ก ารต่ อ สั ญ ญ าเช่ า โดยไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม
ค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องทีกองทรัสต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)
2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์นันเหมราชจะเรี ยกเก็บ
ค่ าธรรมเนี ย มผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพย์ (ไม่ รวมภาษี มูล ค่ าเพิ ม) จาก
กองทรัสต์ HREIT ซึงจะประกอบไปด้ วย (1) ค่าจ้ างบริ หาร ดังนี
ระยะเวลา

ค่ าจ้ างบริ ห าร

ปี ที 1 - 5

ร้ อยละ 1.75 ของรายได้ จากการดําเนินงาน

ปี ที 6 - 10

ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการดําเนินงาน

หมายเหตุ : ค่ าธรรมเนี ย มข้ างต้ น เป็ น อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มสํ าหรั บการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิมเติม โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมสําหรับอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนครังแรกอยู่ทีร้ อย
ละ ของรายได้ จากการดําเนินงาน สําหรับปี ที - และ ร้ อยละ 5 ของ
รายได้ จากการดําเนินงานสําหรับปี ที -10
(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า (ในกรณีทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
แนะนําหรือจัดหา)
ก. ผู้เช่ารายใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อตังแต่ 3 ปี ขึนไป
ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มเท่ า กั บ ค่ า เช่ า ที
กองทรัส ต์ HREIT จะได้ รับจํานวน 1 เดือน ในกรณี ระยะเวลาการ
เช่าไม่ถึง 3 ปี ให้ ผ้ ูบริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียม
โดยคํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลา
การเช่ามาตรฐาน 3 ปี
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เอกสารแนบท้ าย 1
ข. ผู้เช่ าเดิ ม ต่ อ สัญ ญาเช่ าและสัญ ญาบริ ก ารกับ กองทรั ส ต์ HREIT
โดยมี ร ะยะเวลาการเช่ า เท่ า กั บ หรื อ ตั งแต่ 3 ปี ขึ นไป ผู้ บริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มเท่ า กั บ ค่ า เช่ า ที กองทรั ส ต์
HREIT จะได้ รับจํานวน 0.5 เดือน ในกรณี ระยะเวลาการเช่าตังแต่
1 ปี ขึนไปแต่ ไ ม่ ถึ ง 3 ปี ให้ ผ้ ู บริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพ ย์มี สิ ท ธิ ได้ รับ
ค่าธรรมเนียมโดยคํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริ ง เทียบ
กับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี ในกรณีระยะเวลาน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 1 ปี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียม
1.7 มูลค่าของสินทรัพย์ทีจะลงทุน

: มูลค่าทรัพย์สินหลักทีจะลงทุนเพิมเติมจะไม่เกิน 1,690,000,000 บาท (ชําระ
ในวันที กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม) ซึงประกอบ
ไปด้ วยค่าเช่าทีดินและอาคาร และค่าซือสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองซึง
ใช้ ในการดํ า เนิ น กิ จ การภายในทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า (ไม่ รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่ าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้ อ งที กองทรั ส ต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึงมี
ค่าเช่าสํ าหรับระยะเวลาการเช่าที ต่ออายุอีกจํานวน 100,000,000 บาท (ซึง
จะชําระเมือมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้ องทีกองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ)
ผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริษัท 15 ทีปรึกษาธุรกิจ จํากัด และ
บริ ษั ท ที เอพี แวลูเอชัน จํ ากัด ได้ ป ระเมิ น มู ลค่ า ทรัพ ย์ สิ น หลัก ที จะลงทุน
เพิมเติมโดยใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ทังนี ราคาทีจะ
ลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาทีสูงกว่าราคาทีได้ จากรายงานการประเมินค่าตําสุด
ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ รั บ จากบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ประมาณ
ร้ อยละ 10

1.8 เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิง
ตอบแทน

: 1. มูลค่าของทรัพย์สินหลักทีจะลงทุนเพิมเติมในครังนีพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมิน ทีได้ รับจากรายงานประเมินค่ า

เอกสารแนบท้ าย 1 หน้ า 5
ชัน อาคารยูเ อ็ม ทาวเวอร์ เลขที ถนนรามคํา แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel: (66)2 717-3901 Fax: (66)2 717-3902 http://www.hemarajreit.com

Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้น ท์ จํากัด
เอกสารแนบท้ าย 1

ทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย
2. ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซงจะมี
ึ การระบุไว้
ในสัญญาแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นนจะเป็
ั
นไปตามอัตราทีตกลง
ร่ ว มกัน ระหว่างกองทรัส ต์ HREIT และเหมราช และเมื อพิ จารณาจาก
ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT ทีจัดทําขึนโดยใช้ อตั รา
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริม ทรัพย์ดังที กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาแต่งตัง
ผู้ บริ หารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ก ารคิ ด อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าวไม่ทําให้ ก องทรัส ต์ HREIT เสี ยประโยชน์ โดย
กองทรัส ต์ HREIT ก็ ยังมี กําไรจากการดํ าเนิน งานในระดับ ที เหมาะสม
อั ต ราค่ า ตอบแทนผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเป็ นอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย มที เปรี ย บเที ย บได้ กั บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื อการลงทุน
ในอสั ง หาริ ม ท รั พ ย์ อื นที มี ข อบ เขต การให้ บ ริ ก ารของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ทีใกล้ เคี ย งกัน กับกองทรั ส ต์ HREIT และค่ าตอบแทน
ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า หรั บ การบริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั
1.9 ประโยชน์ทีได้ รับจากการให้ เช่า : ทําให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมันคง
ทรัพย์สินหลักทีจะลงทุนเพิมเติม
เพิ มขึ นอี ก ทังยังช่ วยกระจายความเสี ยงของการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการช่วยลดการพึงพาแหล่งรายได้ ของกองทรัสต์
HREIT
1.10 แหล่งเงินทุนทีใช้ ในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม

: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมจํ านวนไม่เกิน 169,000,000
หน่ ว ยและการกู้ ยื ม เงิ น เพิ มเติ ม จํ า นวนไม่ เกิ น 700,000,000 บาท โดย
รายละเอียดในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิมเติม และการกู้ยืมเงิน
เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ

1.11 การขออนุมตั ิทํารายการ

: รายการดังกล่ าวเข้ าข่ ายเป็ น รายการเกียวโยงกันระหว่างกองทรั สต์ HREIT
กับบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีมูลค่า
ตังแต่ 20,000,000 บาทขึนไป หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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ของกองทรั ส ต์ HREIT ภายใต้ สัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ HREIT
รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั
้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดดังกล่าว บริษทั ฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีมีการ
ขอมติ โดยรายละเอีย ดผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้ เสีย เป็ นพิเศษในเรื องทีมี
การขอมติเป็ นไปตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั เกียวกับการตกลงเข้ าทํา

: กองทรัสต์ HREIT จะนําเงินทีได้ รับจากการเพิมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมดังกล่าว เพือก่อให้ เกิดโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนจากการ

รายการ และเปรียบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการทํา

ลงทุน เพิมเติม ในอัต ราที เหมาะสมในระยะยาวให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรัส ต์ของ
กองทรัสต์ HREIT บริ ษทั ฯ จึงเห็นว่าการลงทุนเพิมเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง

รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกับ
บุคคลภายนอก

นี เป็ นไปเพื อประโยชน์ ทีดี ที สุด ของกองทรั ส ต์ HREIT เนื องจากการลงทุน
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินทีมีศักยภาพในการสร้ างรายได้ ซึงจะเพิม
ผลประโยชน์ให้ ก ับกองทรัสต์ HREIT โดยมีโอกาสจะทําให้ รายได้ ค่าเช่าและ
ผลประกอบการของกองทรัส ต์ HREIT มี ค วามมันคงเพิ มขึน อีก ทังยั งช่ วย
กระจายความเสี ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ รวมถึง
เป็ น การเพิ มความหลากหลายของแหล่ งที มาของรายได้ อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป โดยบริ ษัทฯ มี
ความเห็ น ว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ซึ งกํ า หนดไว้ ไม่ เ กิ น
1,690,000,000 บาท (ชํ าระในวันทีกองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินทีจะ
ลงทุ น เพิ มเติ ม ) ซึ งประกอบไปด้ วยค่ า เช่ า ที ดิ น และอาคาร และค่ า ซื อ
สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองซึงใช้ ในการดําเนินกิจการภายในทรัพย์สินที
เช่า (ไม่รวมภาษี มูล ค่าเพิ ม ค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องทีกองทรัสต์
HREIT จะเป็ นผู้รับผิดชอบ) โดยกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าอีก
30 ปี ซึงมีค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าที ต่ออายุอีกจํานวน 100,000,000

เอกสารแนบท้ าย 1 หน้ า 7
ชัน อาคารยูเ อ็ม ทาวเวอร์ เลขที ถนนรามคํา แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel: (66)2 717-3901 Fax: (66)2 717-3902 http://www.hemarajreit.com

Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้น ท์ จํากัด
เอกสารแนบท้ าย 1
บาท (ซึ งจะชํ า ระเมื อมี ก ารต่ อ สั ญ ญาเช่ า โดยไม่ รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ รวมตลอดจน
ค่ าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้ องที กองทรั ส ต์ HREIT จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ) เป็ นราคาทีสมเหตุสมผล

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์นนั ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนี ยมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทีเหมราชจะ
เรี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ HREIT บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า การเปรี ย บเที ย บอั ต รา
ค่ าตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พย์ ที เหมราชจะเรี ย กเก็ บ กับกองทรั ส ต์
HREIT กั บ อั ต ราค่ าต อ บ แ ท น ผู้ บ ริ ห ารอสั งห าริ ม ท รั พ ย์ (Property
Management Fee) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์อืนทีมีขอบเขตการให้ บริการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที
ใกล้ เคียงกันกับกองทรัสต์ HREIT และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และเนื องจากเหมราชเป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สินทีกองทรัส ต์
HREIT จะเข้ าลงทุนเพิมมาตังแต่เริ มต้ น และเป็ น ผู้ประกอบการรายหนึงใน
ประเทศไทยที มี ป ระสบการณ์ และความชํ านาญในการบริ ห ารงานอาคาร
โรงงานและคลังสิ นค้ า อีกทังยังมี ความชํ านาญในการบริ หารจัดการและมี
ทีมงานด้ านต่าง ๆ ทีมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยเหมราชนันถือว่า
เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนเพิมเป็ นอย่างดี ซึงจะสามารถบริ หาร
จัดการทรัพย์สินหลักเพือสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ต่อไป

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

: ไม่มี

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัททีแตกต่างจาก
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เอกสารแนบท้ าย 1

2. การให้ เ ช่ าทรัพ ย์ ส ิน ของกองทรั ส ต์ (พืนทีหลังคา)
2.1 วันทีทํารายการ
: ภายหลังจากที ได้ รับมติอนุมัติ จากที ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์
HREIT และสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานั ก งาน ก.ล.ต.”) ในเรื องทีเกียวข้ อง และกองทรั สต์ ได้ ดําเนินการออก
และเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ เพิ มเติ ม แล้ วเสร็ จ และคู่สั ญ ญาได้ ป ฏิ บัติ ต าม
เงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ องกับการได้ มาซึงทรัพย์ สิน
ของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.2

คู่กรณีทีเกียวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ ยูทิลิ ตี ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อ
บริ ษัทย่ อยของ WHAUP และ/หรื อ บุคคลที WHAUP กําหนด ซึง เป็ นบริ ษัท
ย่อยของเหมราช (“กลุ่ม WHAUP”)
กลุ่ม WHAUP มีความสัม พัน ธ์ โดยอ้ อมกับ กองทรัส ต์ HREIT ผ่ านเหมราช
กล่าวคือ เหมราชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่ม WHAUP โดยตรงและโดยอ้ อมเกิน
กว่าร้ อยละ ของหุ้น ทังหมดใน กลุ่ม WHAUP และ เหมราชเป็ นผู้ถือห้ น
ใหญ่ ใ นบริ ษั ท ฯ ซึงเป็ น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ HREIT คิ ด เป็ น
สัด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ ร ายหนึ งของ
กองทรั ส ต์ HREIT รวมถึ ง เป็ นผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุ บั น ของ
กองทรัสต์ HREIT

2.3

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล
ทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การ

: เหมราชมี ส่ ว นได้ เสี ย โดยเป็ นผู้ ถื อ ห้ นใหญ่ ในบริ ษั ท ฯ ซึ งเป็ นผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ HREIT คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 เป็ น ผู้ ถื อ

กองทรัสต์

หน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึงของกองทรัสต์ HREIT เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติม เป็ น ผู้ทีกองทรัสต์ HREIT ประสงค์ จะแต่งตังให้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ ม ทรัพย์สํ าหรั บ ทรัพ ย์สิ นที จะลงทุน เพิ มเติ ม ภายหลังการได้ ม าซึง
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ทรัพย์สินดังกล่าว ใหญ่ ในกลุ่ม WHAUP โดยตรงและโดยอ้ อมเกินกว่าร้ อย
ละ ของหุ้นทังหมดใน กลุ่ม WHAUP และ
2.4

ลักษณะทัวไปของรายการ

: กองทรัส ต์ HREIT จะให้ กลุ่ม WHAUP เช่า ช่วงพื นทีหลังคาเพื อนํ าไปใช้ ใน
การดํ า เนิ น การกิ จ การโครงการ Solar Rooftop (โครงการไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลังคา ซึงตังอยู่หรื อจะได้ ดําเนินการบนพืนทีโครงการ
Solar Rooftop) ทังนี WHAUP สามารถโอนสิ ท ธิ การเช่าช่ว งให้ ผ้ ู ประกอบ
กิจการโครงการ Solar Rooftop ได้

2.5

ขนาดของรายการและค่าเช่าที : พื นที หลังคาที จะนํ า ออกให้ ก ลุ่ม WHAUP เช่ า ช่ ว งจะ มี ป ระมาณ 29,881
ผู้เช่าต้ องชําระแก่กองทรัสต์
ตารางเมตร อัตราค่าเช่าช่วง 3 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ระยะเวลาการเช่า
ช่วง 3 ปี และกองทรัสต์ HREIT ให้ สิทธิผ้ เู ช่าช่วงในการต่ออายุสญ
ั ญาออกไป
อีก 4 คราว คราวละ 3 ปี รวมเป็ น ระยะเวลา 15 ปี และมีก ารปรั บขึนค่าเช่า
ช่วงร้ อ ยละ 6 ทุก ๆ 3 ปี โดยหากผู้ เช่าช่ วงได้ เริ มประกอบกิจ การโครงการ
Solar Rooftop กองทรัสต์ HREIT จะให้ สิทธิกลุ่ม WHAUP ต่ออายุสญ
ั ญาบน
พืนทีหลังคาทีเช่าทีจะเริ มประกอบกิจการไปอีก 9 คราว (8 คราวแรกคราวละ
3 ปี และคราวที 9 คราวละ 1 ปี ) และ/หรื อ ต่ออายุไปอีกเท่ากับระยะเวลาที
กลุ่ม WHAUP หรื อผู้ประกอบกิจการโครงการ Solar Rooftop ได้ รับสิท ธิใน
การซื อขายไฟฟ้ า ตามสัญ ญาที เกี ยวข้ อง หรื อ ให้ ต่ อ อายุ ไ ปอี ก ได้ ตามที
คู่สญ
ั ญาจะตกลงกัน
รายการดังกล่าวเมือนับรวมกับรายการที 1 การลงทุนในทรัพย์ สินหลักทีจะ
ลงทุนเพิมเติม เข้ าข่ายเป็ นรายการเกียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับ
บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ จัด การกองทรัส ต์ โดยมี ขนาด
รายการตั งแต่ 20,000,000 บาท และ/หรื อ เกิ น กว่ า ร้ อยละ 3 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT
รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั
้ ถือหน่วยทรัสต์
ที เข้ าร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน ในการประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เพือขอมติดังกล่าว ต้ องมีผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า
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25 รายหรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ งหนึงของจํ านวนผู้ ถื อ หน่ วยทรัส ต์ ทังหมด ทังนี
จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้
ไม่ น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยทรั สต์ ที จํ าหน่ า ยได้ แ ล้ วทังหมดของ
กองทรัสต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีมีการ
ขอมติ โดยรายละเอีย ดผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีมีส่ วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องที มี
การขอมติเป็ นไปตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.6

เกณฑ์ในการกําหนดค่าเช่าทีผู้ : ราคาเช่ า ช่ ว งหลั ง คาดั งกล่ า วกํ า หนดจากมู ล ค่ า ลงทุ น ของกองทรั ส ต์ ใ น
เช่าต้ องชําระแก่กองทรัสต์
ทรัพย์สินส่วนหลังคา และด้ วยผลตอบแทนในระดับทียอมรับได้ และสามารถ
เทียบเคียงกับราคาตลาดได้

2.7

ประโยชน์ทีได้ รับจากการให้
เช่าพืนทีหลังคา

: กองทรัสต์ HREIT ได้ ประโยชน์จากโอกาสในการได้ รับค่าเช่าจากการให้ เช่า
ช่ วงพื นที หลั งคาสํ า หรั บ การประกอบกิ จ การโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า พลังงาน
แสงอาทิตย์

2.8 การขออนุมตั ิทํารายการ

: การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี บริ ษั ท ฯ จะนํ า เรื องดังกล่ าวเสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั เกียวกับการตกลงเข้ าทํา
รายการ และเปรียบเทียบความ

: เงือนไขของการเช่าช่วงหลังคา อัต ราค่าเช่า และการปรับ ขึนค่ าเช่า ถื อเป็ น
เงือนไขทัวไปทางการค้ า และมีความสมเหตุสมผล

สมเหตุสมผลระหว่างการทํา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกับ
บุคคลภายนอก
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ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัททีแตกต่างจาก

: ไม่มี
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ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั

3. การจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ เ หมราช และ/หรือ กลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ของเหมราช
3.1 วันทีทํารายการ
: ภายหลังจากที ได้ รับมติอนุมัติ จากที ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์
HREIT และสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานั ก งาน ก.ล.ต.”) ในเรื องทีเกียวข้ อง และกองทรั สต์ ได้ ดําเนินการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมดังกล่าว
3.2

คู่กรณีทีเกียวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์

: เหมราช ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ฯ ซึงเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ของกองทรัส ต์
HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัส ต์ รายใหญ่ ราย
หนึงของกองทรัสต์ HREIT รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ของ
กองทรัสต์ HREIT

3.3

ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคล
ทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

: เหมราชมีส่วนได้ เสียโดยเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึงเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของ
กองทรัสต์ HREIT คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ราย
ใหญ่รายหนึงของกองทรัสต์ HREIT

3.4

ลักษณะทัวไปของรายการ

: การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้ แก่ เหมราชและ/หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของเหมราช โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้ แก่เหมราช และ/หรื อ
กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ของเหมราชเมื อรวมกั บ ส่ ว นที เสนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมแล้ วจะมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ทีจะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิมทุนครังที นี

3.5

ขนาดของรายการ

: ไม่เกิ น 352.5 ล้ านบาท (คํ านวณจากร้ อยละ 20 ของเงิน ระดมทุนจากผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ในกรณี ทีไม่มีก ารกู้ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์ สินหลักทีจะลงทุน
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เพิ มเติ ม รวมประมาณ 1,762.4 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยมูล ค่ าทรั พย์ สิ น
1,690 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ประมาณ
72.4 ล้ านบาท)
รายการดังกล่าวเข้ าข่ ายเป็ นรายการเกี ยวโยงกันระหว่างกองทรั สต์ HREIT
กับ บุ ค คลที เกี ยวโยงกั น กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ จัด การกองทรัส ต์ มี ข นาด
รายการตั งแต่ 20,000,000 บาท และ/หรื อ เกิ น กว่ า ร้ อยละ 3 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT
รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั
้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ าน
รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตังทรัสต์และข้ อ 6 ของ
ประกาศ สร. 26/2555
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังหมด ทังนี จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยทรั สต์ ที จํ าหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
การนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีมีการ
ขอมติ โดยรายละเอีย ดผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่ วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องที มี
การขอมติเป็ นไปตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
3.6

เกณฑ์ในการกําหนดค่าจองซือ : ราคาหน่ วยทรั ส ต์ ที จะเสนอขายในครั งนี จะกํ า หนดโดยอ้ างอิง จากราคา
หน่วยทรัสต์ทีเหมราชต้ อง
ประเมินของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ชําระ

อิส ระทีได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสํ านัก งาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิ จารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีมี
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การเสนอขายหน่ว ยทรัส ต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับ ที เหมาะสมทีนัก
ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบียทัง
ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนทีจะได้ จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืน ๆ
และ (6) ผลการสํารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
3.7

ประโยชน์ทีได้ รับจากการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่เหม
ราช และ/หรือ กลุ่มบุคคล

: กองทรัส ต์ HREIT สามารถกํ าหนดผู้จองซือหน่ วยทรั ส ต์ ทีเฉพาะเจาะจงได้
แน่นอน

เดียวกันของเหมราช
3.8 การขออนุมตั ิทํารายการ

: การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี บริ ษั ท ฯ จะนํ า เรื องดังกล่ าวเสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั เกียวกับการตกลงเข้ าทํา

: สัดส่วนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่เหมราชมีความสมเหตุสมผล เนืองจาก
สัดส่วนทีจัดสรรไม่ทําให้ เหมราชถือหน่วยทรัสต์ในลักษณะที มีสิทธิออกเสียง

รายการ และเปรียบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหว่างการทํา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกับ

ลงคะแนนที ควบคุ ม คะแนนเสี ย งของที ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ วยทรัส ต์ ไ ด้ ส่ ว น
หลักเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นหลักเกณฑ์ เดียวกับที
ใช้ กําหนดราคาทีเสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัวไป

บุคคลภายนอก
3.10 ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

: ไม่มี

ของบริษัททีแตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั
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