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ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่ ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและสิทธิการเช่าที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงานและสํานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสํานักงาน โดยมีรายละเอียดของการ
ลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้
1.

ข้ อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ ท่ ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม

อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ เป็ นโครงการอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า จํานวนทังสิ
้ ้น
3 โครงการ พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 174,913.55 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคา 94,856.25 ตารางเมตร บนที่ดิน
ตามโฉนดรวมประมาณ 184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา ประกอบด้ วย
(1)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สิน
อื่น ๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตังอยู
้ ่ที่ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(2)

สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆในโครงการ
WHA Mega Logistics Center วั ง น้ อย 61 ตั ง้ อยู่ ณ ตํ า บลบ่ อ ตาโล่ อํ า เภอวั ง น้ อย จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา

(3)

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสํานักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและ
ทรั พย์ สินอื่น ๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้ อยู่ ณ ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนตาม (1) (2) (3) รวมกันเรี ยกว่า ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการดังกล่าวข้ างต้ นที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ล้ วนมีทําเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการขนส่งทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ตังอยู
้ ่บนเส้ นทางหลักของการกระจายและขนส่งสินค้ าไปทัว่ ภูมิภาค และยังมีระยะทางไม่ไกล
จากกรุ งเทพมหานคร จึงส่งผลให้ มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้ าไปยังศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ นอกจากนี ้ โครงการอาคารคลังสินค้ าและ/หรื ออาคารโรงงานที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนนัน้ มีทงแบบสร้
ั้
างขึ ้น
ตามรู ปแบบและมาตรฐานตรงกับความต้ องการของผู้เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-suit) และหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เช่า อาคาร
ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้ อย่างเหมาะสม และแบบ Warehouse Farm ซึ่งจะประกอบไปด้ วยโครงการทังที
้ ่
เป็ นแบบ Built-to-Suit และแบบ General Warehouse มาตรฐานสูง ซึง่ สามารถรองรับความต้ องการขยายพื ้นที่ของลูกค้ า
ปั จจุบนั และเพิ่มฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ผู้เช่ารายใหม่ซงึ่ ในปั จจุบนั มีความสนใจเช่าระยะสัน้ แต่มีศกั ยภาพในการเพิ่มพื ้นที่
เช่าและอาจต้ องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 วัตถุประสงค์และ
เหตุผลในการเพิ่มเงินทุนและจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม) ดังนัน้ บริ ษัทฯมีความเชื่อมัน่ ว่าทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะสามารถรักษาอัตราการเช่าเต็มพื ้นที่เพื่อสร้ างรายได้ อย่างมัน่ คงและ
ต่อเนื่องในอนาคต

1
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ตารางสรุ ปข้ อมูลทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ลําดับ
ที่
1

2

3

โครงการ

โฉนด
เลขที่

โครงการ
WHA Mega
Logistics
Center ชล
หารพิจิตร
ก.ม. 4

110571

โครงการ
WHA Mega
Logistics
Center วัง
น้ อย 61

28892
28895
และ
28896

โครงการ
WHA Mega
Logistics
Center
สระบุรี

50692
และ
50693

1

2

พืน้ ที่ดิน
ที่ตัง้

ตําบลบางปลา อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดทรัพย์ สิน

(ไร่ -งาน-ตาราง
วา)
81-0-15.9

-

ตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวัง
น้ อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

69-0-16

-

-

ตําบลหนองปลาหมอ
อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

34-3-12

-

พืน้ ที่ให้ เช่ า
ประมาณ

ราคาประเมิน
กรุงเทพประเมินราคา 1

ราคาประเมิน
แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ 2

(ตารางเมตร)

(บาท)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 110571) เนื ้อที่ตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพื ้นที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ
WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4

80,745.55
(คลังสินค้ าและ
อาคารสํานักงาน)

2,357,000,000

2,298,000,000

สิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ 28896) ตามสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554
และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื ้อที่ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ
WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61

61,182
(คลังสินค้ าและ
อาคารสํานักงาน)

1,184,000,000

1,190,000,000

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนื ้อที่ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 32,986 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ
WHA Mega Logistics Center สระบุรี

32,986

799,000,000

803,000,000

(บาท)

และ
68,384.20
(หลังคา)

และ
26,472.05
(หลังคา)

(คลังสินค้ าและ
อาคารสํานักงาน)

ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 12 มิ ถนุ ายน 2558 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที ่
จะลงทุนเพิ่มเติ ม)
ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที ่จะลงทุนเพิ่มเติ ม)
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2.

ลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ WHART
กองทรั ส ต์ WHARTจะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุน เพิ่ มเติ มโดยการรั บโอนสิทธิ การเช่ าที่ ดิน และ
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน สํานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ และรวมถึงลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ ที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ ย วข้ อง เกี่ ย วเนื่อ งและจํ าเป็ นต่อการใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิน และอาคารคลังสิน ค้ า สํา นัก งานและโรงงาน
ดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“WHA”) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้ อยู่ท่ ีตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 110571) เนื ้อที่ตาม
โฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา

(ข)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4 ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคารรวมประมาณ 80,745.55
ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร

(ค)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4

หมายเหตุ:

1.

ในปั จจุบัน พืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และพืน้ ที่เช่าหลังคา
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยังมีผ้ เู ช่า
ไม่ค รบเต็ ม จํ า นวนพื น้ ที่ ในการนี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA
ชํ า ระค่า เช่า ให้ แก่ กองทรั ส ต์ WHART สํา หรั บ พื น้ ที่ ที่ ยังไม่มี ผ้ ูเช่า เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี สําหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และเป็ นเวลา
25 ปี สํา หรั บ พื น้ ที่ เ ช่ า หลัง คา หรื อ จนกว่า จะมี ผ้ ูเ ช่ า ในช่ ว งระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป

2.

การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิจิตร ก.ม. 4 นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญา
กับ WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าโครงการดังกล่าว ทังนี
้ ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
นันให้
้ เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
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หนัง สื อ ชี ช้ วนเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ การเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์
WHART
(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ตัง้ อยู่ ณ ตําบลบ่ อตาโล่ อําเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ก)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ
28896) ตามสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
เช่าที่ดินลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื ้อที่ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585

(ข)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega
Logistics Center วังน้ อย 61 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร

(ค)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61

หมายเหตุ:

1.

ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center วัง
น้ อย 61 ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจํานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART
จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ้นที่
ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป

2.

นอกจากนี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA ชํ า ระค่ า เช่ า ให้ แก่
กองทรั ส ต์ WHART สํ า หรั บ พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า ในโครงการ WHA
Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ที่บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติก
จํากัด และ บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้เช่าอยู่
ในปั จจุบนั (ซึง่ สัญญาเช่าของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด และ
บริ ษั ท แอลเอฟ โลจิ ส ติ ก ส์ (ประเทศไทย) จํ า กัด จะสิน้ สุด ในวัน ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็ นระยะเวลา 1
ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป

3.

การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61
นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิการเช่า
กับเจ้ าของที่ดิน และ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่าที่ดิน และเจ้ าของ
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กรรมสิทธิ์ อาคารคลังสินค้ าโครงการดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center วัง
น้ อย 61 ที่กองทรั สต์ WHARTจะเข้ าลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตามแบบแสดง
รายการข้ อ มูล การเสนอขายหน่วยทรั ส ต์ และหนัง สือ ชี ช้ วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
(3)

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้ อยู่ ณ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี
(ก)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ50693)
เนื ้อที่ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

(ข)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics Center สระบุรี ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร

(ค)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี

หมายเหตุ:

3.

1.

ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน โครงการ WHA Mega
Logistics Center สระบุรี ยัง มี ผ้ ูเ ช่ า ไม่ค รบเต็ ม จํ า นวนพื น้ ที่ ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART
สํ า หรั บ พื น้ ที่ ที่ ยัง ไม่ มี ผ้ ู เช่ า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สํ า หรั บ พื น้ ที่ อ าคาร
คลังสินค้ าและสํานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้
เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ า
ทํากับ WHA ต่อไป

2.

การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรีนี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญากับ WHA ซึ่งเป็ น
เจ้ าของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าโครงการดังกล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ มูล ค่า ของทรั พ ย์ สิน โครงการ WHA Mega Logistics
Center สระบุรี ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตามแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART

รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
3.1

รายละเอียดของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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บริ ษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1
ของเอกสารฉบับนี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทุนในราคารวมไม่เกิน 4,650,000,000 บาท
(สี่พนั หกร้ อยห้ าสิบล้ านบาท) (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ
ดังนี ้
( 1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4
กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 110571) เนื ้อที่
ตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา กรรมสิทธิ์ อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม.4 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55
ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ในสิ่ง
ปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของ
ที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชล
หารพิจิตร ก.ม. 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

เจ้ าของทรัพย์ สิน

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ที่ตัง้

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โฉนดเลขที่

110571

พืน้ ที่ดิน

ประมาณ ตารางวา 15.9 ไร่ 81

พืน้ ที่เช่ า

พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ าง

-

อาคารคลังสินค้ า-สํานักงาน จํานวน 5 หลัง

-

สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ

-

ปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน มีผ้ เู ช่า
ร้ อยละ 88.44 และพื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า

-

ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และ
พื น้ ที่ เ ช่ า หลั ง คาโครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4 ยัง มี ผ้ ูเ ช่ า ไม่ ค รบเต็ ม
จํ า นวนพื น้ ที่ ในการนี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้
WHA ชํ า ระค่า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ WHART สํา หรั บ
พืน้ ที่ท่ียังไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สําหรั บพื น้ ที่
อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน และเป็ นเวลา 25 ปี

ผู้เช่ า
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หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
สําหรั บพืน้ ที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตก
ลงกระทําการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ WHA
ต่อไป

อายุอาคาร

อาคาร เอ 1 ปี 7 เดือน

(ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. อาคาร บี 1 ปี 5 เดือน
2558)

อาคาร ซี 1 ปี 8 เดือน

อาคาร ดี 1 ปี 4.5 เดือน
อาคาร อี 1 ปี 5.5 เดือน
อาคาร เอฟ 1 ปี 2 เดือน
ตารางสรุ ป รายละเอี ย ดของที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ นที่ ตั ง้ ของโครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิจิตร ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน

ลําดับ

1.

โฉนด
เลขที่

เลขที่ หน้ า
ดิน สํารวจ

110571

169

17520

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

เนือ้ ที่ดนิ ที่
เนือ้ ที่ดนิ ตาม กองทรั
สต์ WHART
โฉนด
จะเข้ าลงทุน

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

81-0-15.9

81-0-15.9

81-0-15.9

81-0-15.9

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

รวม
(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61
กองทรัสต์ WHART จะรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 28892 28895
และ 28896) ตามสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื ้อที่ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มี
กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.
2585 กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center วัง
น้ อย 61 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวม
ประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พย์ สิน อื่ น ที่
เกี่ ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่อง และจํ าเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของที่ดิ นและอาคารคลังสินค้ า และ
สํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

เจ้ าของสิ ท ธิ ก ารเช่ า บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่ ดิ น และกรรมสิ ท ธิ์
อาคาร
ที่ตัง้

ตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

โฉนดเลขที่

28892 28895 และ 28896

พืน้ ที่ดิน

รวม 69 ไร่ 16 ตารางวา

พืน้ ที่เช่ า

พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพื ้นที่
เช่าหลังคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ าง

-

อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานจํานวน 5 หลัง

-

สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ

ผู้เช่ า

- ปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อย
ละ 100 และพื ้นที่เช่าหลังคามีผ้ เู ช่าบางส่วนคิดเป็ นร้ อย
ละ 34.46
- ในปั จจุ บั น พื น้ ที่ เ ช่ า หลั ง คาโครงการ WHA Mega
Logistics Center วั ง น้ อย 61 ยั ง มี ผ้ ู เช่ า ไม่ ค รบเต็ ม
จํานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA
ชําระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ้นที่
ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า
ในช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า ว ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ นไปตาม
สัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํา
กับ WHA ต่อไป
- นอกจากนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่า
เช่ า ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ WHART สํ า หรั บ พื น้ ที่ อ าคาร
คลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center วัง
น้ อย 61 ที่บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติก จํ ากัด และ
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้
เช่าอยู่ในปั จจุบนั (ซึ่งสัญญาเช่าของบริ ษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ โลจิ ส ติ ก จํ า กัด และ บริ ษั ท แอลเอฟ โลจิ ส ติ ก ส์
(ประเทศไทย) จํากัดจะสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็ นระยะเวลา
1 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้
เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทํากับ WHA ต่อไป
8

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
อาคาร เอ 2 ปี 5 เดือน

อายุอาคาร

อาคาร บี 1 ปี 6 เดือน

(ณ วันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558)

อาคาร ซี 1 ปี 1.5 เดือน
อาคาร ดี 1 ปี 9 เดือน
อาคาร อี 1 ปี 1 เดือน

ตารางสรุ ป รายละเอี ย ดของที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ นที่ ตั ง้ ของโครงการ WHA Mega Logistics
Center วังน้ อย 61 ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน

ลําดับ

โฉนด
เลขที่

เลขที่ หน้ า
ดิน สํารวจ

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

เนือ้ ที่ดนิ
ตามโฉนด

เนือ้ ที่ดนิ ที่
กองทรัสต์ WHART
จะเข้ าลงทุน

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

1

28892 131
(10137) (49)

4307

นางเสริ มศรี ทานสัมฤทธิ์*

44-3-10

44-3-10

2

28895 135
(40913) (677)

4308

นางเสริ มศรี ทานสัมฤทธิ์*

5-2-34

1-2-96

3

28896
(7963)

4309

นางเสริ มศรี ทานสัมฤทธิ์*

22-2-10

22-2-10

71-7-54

69-0-16

207
(25)

รวม
หมายเหตุ

(3)

นางสุขาวดี กาญจนวัฒน์ นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ์ และนายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
เป็ นผู้อนุบาลของนางเสริ มศรี ทานสัมฤทธิ์ ตามคาสัง่ ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว คดีหมายเลขแดงที่ 52/2552

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี
กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 50692 และ
50693) เนื อ้ ที่ ต ามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและ
สํ า นั ก งานโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุ รี ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคารรวม
ประมาณ 32,986 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วน
ควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสํานักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

9

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

เจ้ าของทรัพย์ สิน

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ที่ตัง้

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โฉนดเลขที่

50692 และ 50693

พืน้ ที่ดิน

รวม 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

พืน้ ที่เช่ า

พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ าง

-

อาคารคลังสินค้ าและสํานักงานจํานวน 3 หลัง

-

สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ

-

ปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อยละ
48.14

-

ในปั จ จุ บัน พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า และสํา นัก งาน โครงการ
WHA Mega Logistics Center สระบุรี ยัง มี ผ้ ูเ ช่ า ไม่ ค รบเต็ ม
จํานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระ
ค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี สํา หรั บ พื น้ ที่ อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน
หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทําการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทํากับ
WHA ต่อไป

ผู้เช่ า

อายุอาคาร
(ณ วันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558)

อาคาร เอ 1 ปี 10 เดือน
อาคาร บี และ ซี 1 ปี 3.5 เดือน

ตารางสรุ ปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรีท่ ีกองทรั สต์
WHARTจะเข้ าลงทุน
โฉนด
เลขที่

เลขที่ หน้ า
ดิน สํารวจ

1.

50692

182

3405

2.

50693

183

3406

ลําดับ

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

เนือ้ ที่ดนิ ที่
เนือ้ ที่ดนิ ตาม กองทรั
สต์ WHART
โฉนด
จะเข้ าลงทุน

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

14-3-12

14-3-12

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

20-0-0

20-0-0

34-3-12

34-3-12

รวม
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

3.2

รายละเอียดการเช่ าทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิม่ เติมนัน้ มีสดั ส่วนการเช่าอาคารของผู้เช่าต่อพื ้นที่เช่าทังหมด
้
อัตราการเช่าพื ้นที่โดยเฉลีย่ วันสิ ้นสุดของสัญญาเช่า
และอายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่าแต่ละโครงการ ณ วันที่โดยประมาณที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี ้
1.

โครงการ
1.

พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสํานักงาน

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

สัดส่ วนการเช่ า อัตราการเช่ าพืน้ ที่
อายุคงเหลือของสัญญา
ของผู้เช่ าต่ อพืน้ ที่
เฉลี่ย ณ วันที่
วันสิน้ สุดของสัญญาเช่ า เช่ า และสัญญาบริการ
เช่ าทัง้ หมด
กองทรัสต์ WHART
และสัญญาบริการ
ณ กองทรัสต์ WHART
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร ก.ม. 4

อาคาร A1

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด

13,026.65

7.45

100%

30 พฤศจิกายน 2562

4 ปี

อาคาร A2/1

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด

6,250.90

3.57

100%

30 พฤศจิกายน 2562

4 ปี

อาคาร A3/1

บริ ษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากัด

6,303.00

3.60

100%

28 กุมภาพันธ์ 2570

11 ปี 3 เดือน

อาคาร B1/2

Central Department Store Limited

1,944.00

1.11

100%

31 ตุลาคม 2560

1 ปี 11 เดือน

อาคาร B2

Central Department Store Limited

7,352.00

4.20

100%

31 ตุลาคม 2560

1 ปี 11 เดือน

อาคาร D2

Central Department Store Limited

4,990.00

2.85

100%

31 ตุลาคม 2560

1 ปี 11 เดือน

อาคาร C

Hitachi Transport System (Thailand) Ltd.

9,880.00

5.65

100%

31 มกราคม 2560

1 ปี 2 เดือน

อาคาร D1

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.

4,990.00

2.85

100%

31 มีนาคม 2560

1 ปี 4 เดือน

อาคาร E1

Berli Jucker Logistics Limited

7,366.00

4.21

100%

28 กุมภาพันธ์ 2560

1 ปี 3 เดือน
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โครงการ

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

สัดส่ วนการเช่ า อัตราการเช่ าพืน้ ที่
อายุคงเหลือของสัญญา
ของผู้เช่ าต่ อพืน้ ที่
เฉลี่ย ณ วันที่
วันสิน้ สุดของสัญญาเช่ า เช่ า และสัญญาบริการ
เช่ าทัง้ หมด
กองทรัสต์ WHART
และสัญญาบริการ
ณ กองทรัสต์ WHART
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน

อาคาร E2

บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จํากัด

2,460.00

1.41

100%

28 กุมภาพันธ์ 2560

1 ปี 3 เดือน

อาคาร F

TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd.

6,848.00

3.92

100%

30 มิถนุ ายน 2560

1 ปี 7 เดือน

อาคาร A2/2

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

4,120.00

2.36

*

30 พฤศจิกายน 2561

3 ปี

อาคาร A3/2

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

2,604.00

1.49

*

30 พฤศจิกายน 2561

3 ปี

อาคาร B1/1

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

2,611.00

1.49

*

30 พฤศจิกายน 2561

3 ปี

รวมพืน้ ที่เช่ า

80,745.55

46.16

2.

โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61

อาคาร A

LF Logistic (Thailand) Limited - Mar

15,364.00

8.78

100%

31 มกราคม 2559

2 เดือน

อาคาร A1

DHL Global Forwarding (Thailand) Limited

3,812.00

2.18

100%

28 กุมภาพันธ์ 2560

1 ปี 3 เดือน

อาคาร A2

DHL Global Forwarding (Thailand) Limited

2,830.00

1.62

100%

28 กุมภาพันธ์ 2560

1 ปี 3 เดือน

อาคาร B

LF Logistic (Thailand) Limited - Ambient

3,908.00

2.23

100%

31 ธันวาคม 2561

3 ปี 1 เดือน

อาคาร B

LF Logistic (Thailand) Limited - Hazardous

1,818.00

1.04

100%

31 ธันวาคม 2561

3 ปี 1 เดือน

อาคาร C

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

6,520.00

3.73

100%

31 ธันวาคม 2558

1 เดือน

**

อาคาร E

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

6,520.00

3.73

100%

31 ธันวาคม 2558

1 เดือน

**
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โครงการ
อาคาร D
3.

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

สัดส่ วนการเช่ า อัตราการเช่ าพืน้ ที่
อายุคงเหลือของสัญญา
ของผู้เช่ าต่ อพืน้ ที่
เฉลี่ย ณ วันที่
วันสิน้ สุดของสัญญาเช่ า เช่ า และสัญญาบริการ
เช่ าทัง้ หมด
กองทรัสต์ WHART
และสัญญาบริการ
ณ กองทรัสต์ WHART
(ร้ อยละ)
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
**
11.67
100%
31 ธันวาคม 2558
1 เดือน

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด

20,410.00

รวมพืน้ ที่เช่ า

61,182.00

34.98

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี

อาคาร A

Hitachi Transport System (Thailand)

15,879.00

9.08

100%

20 ตุลาคม 2559

11 เดือน

อาคาร B

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

8,552.00

4.89

*

30 พฤศจิกายน 2561

3 ปี

อาคาร C

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

8,555.00

4.89

*

30 พฤศจิกายน 2561

3 ปี

รวมพืน้ ที่เช่ า

32,986.00

18.86

รวมพืน้ ที่เช่ าทุกโครงการ

174,913.55

100.00

*
**

84.88

กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชํ าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ ที ท่ ี ย่ งั ไม่มีผู้เช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สํ าหรับพืน้ ทีอ่ าคารคลังสิ นค้าและสํานักงาน หรื อจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทํ าการที ก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทํ ากับ WHA ต่อไป
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชํ าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ ที อ่ าคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 ที บ่ ริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติ ก จํ ากัด และ
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิ สติ กส์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เป็ นผู้เช่าอยู่ในปั จจุบนั (ซึ่งสัญญาเช่าของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติ ก จํ ากัด และ บริ ษัท แอลเอฟ โลจิ สติ กส์ (ประเทศไทย) จํ ากัดจะสิ้ นสุดในวันที ่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อจนกว่าจะมี ผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทํ ากับ
WHA ต่อไป
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2.

โครงการ

พื ้นที่หลังคาของอาคารคลังสินค้ า

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

1.

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร ก.ม. 4

2.

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) หรื อ บริ ษัทย่อย
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 1
จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) หรื อ บริ ษัทย่อย
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ าหลังคาทุกโครงการ

***

สัดส่ วนการเช่ าของ อัตราการเช่ าพืน้ ที่เฉลี่ย
อายุคงเหลือของสัญญา
วันสิน้ สุดของสัญญา
ผู้เช่ าต่ อพืน้ ที่เช่ า
ณ วันที่กองทรัสต์
เช่ า และสัญญาบริการ
เช่ า และสัญญา
ทัง้ หมด
WHART คาดว่ าจะเข้ า
ณ กองทรัสต์ WHART
บริการ
(ร้ อยละ)
ลงทุน
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน

68,384.20

72.09

***

30 พฤศจิกายน 2583

25 ปี

9,121.00

9.62

100%

6 สิงหาคม 2582

24 ปี 8 เดือน

17,351.05

18.29

***

30 พฤศจิกายน 2583

25 ปี

94,856.25

100.00

กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชํ าระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ WHART สํ าหรับพืน้ ที ท่ ี ย่ งั ไม่มีผู้เช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมี ผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญา
ตกลงกระทํ าการทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทํ ากับ WHA ต่อไป
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3.3

ประมาณการรายได้ ท่ คี าดว่ ากองทรัสต์ WHARTจะได้ รับในช่ วงปี แรก
ประมาณการรายได้ ที่กองทรัสต์ WHART จะได้ รับในช่วงปี แรก ประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่าและ
้ วนั ที่
ค่าบริ การที่ได้ จ่ายชําระเป็ นเงินสดจริ ง1 โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ สําหรับปี ตังแต่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังนี ้
ล้ านบาท
ล้ านบาท
อสังหาริมทรั พย์
อสังหาริมทรั พย์
ที่มีอยู่เดิม 1 หลังการลงทุนเพิ่ม 2

*
1
2
3

4

รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริมทรัพย์4

330.54
0.65
331.19
14.20
4.71

689.31
1.44
690.75
15.24
14.77

กําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กําไรสุทธิท่ สี ามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไร
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าเช่าที่ดินที่มิได้ จา่ ยเป็ นเงินสดจริ ง
บวกกลับ ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริ การที่มิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริ ง
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุน
บวกกลับ ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
รอขอคืน
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการแบ่ งส่ วนทุน (ร้ อยละ)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการแบ่ งส่ วนทุนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่มรอขอคืน
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)*
ประมาณอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
- การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (บาท)
- การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ในกรณีท่กี องทรั สต์ มีการรับรู้ ผลขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ (Unrealised Loss) จาก
การด้ อยค่ าสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง3
- การปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
- การคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย (บาท)3
การปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการคืนส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)

312.28
19.23
19.91
61.98
211.16

660.74
40.23
45.68
115.86
458.97

19.91
2.98
10.61
(10.07)
234.59
7.99
242.58

45.68
3.29
19.48
(12.79)
514.63
16.83
531.46

99.30
240.88
310.79

99.02
526.25
677.90*

0.75
0.03
0.78

0.75
0.03
0.78

0.61
0.17
0.78

0.63
0.15
0.78

จํานวนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพื่อใช้ ในการคํานวณเท่านัน้ จํานวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะลงทุนสุดท้ าย อาจมากกว่า น้ อยกว่า หรื อเท่ากับ ที่ประมาณการนี ้
ไว้ ได้ จํานวนหน่วยทรัสต์ที่ใช้ เป็ นตัวเลขอ้ างอิงนี ้คํานวณมาจากราคาทรัพย์สินที่ลงทุนที่ 4,650 ล้ านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ที่ 10 บาท
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิมอ้ างอิงอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนแล้ ว 3 โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์หลังการลงทุนเพิ่มอ้ างอิงอสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิมและอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนเพิ่ม
ในกรณีที่ราคาประเมินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.18) มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ ้นงวด
ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง (Unrealised loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิ การเช่า โดยสมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิ การเช่าที่
โดยปกติตดั จําหน่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยูก่ บั ราคาประเมินที่จดั ทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึ่ง
การคํานวณมูลค่าสิทธิ การเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและเติบโตของรายได้ ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึง่ อาจส่งผลให้ มลู ค่า
สิทธิ การเช่าที่คํานวณได้ เพิ่มสูงขึ ้น เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนัน้ การคํานวณการปั นส่วนแบ่งกําไรและการคืนส่วนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิ การเช่าเป็ น
จํานวนเท่ากันตามอายุสญ
ั ญาเช่า) จึงเป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มลู ค่าสิทธิ การเช่าในอนาคตลดลงในอัตราที่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่า
เท่านัน้
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับส่วนเพิ่มทุน รวมประมาณการค่าใช้ จ่ายบํารุงรักษาจํานวน 3.5 ล้ านบาท
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4.

ตารางสรุ ปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
สิทธิการเช่ าและกรรมสิทธิ์ท่ ดี ินที่ตงั ้ โครงการ
สิทธิการเช่าที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน

69 ไร่ 16 ตารางวา

กรรมสิทธิ์ที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน

115 ไร่ 3 งาน 27.9 ตารางวา

รวม

184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
-

ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิจิตร ก.ม. 4

รั บ โอนกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิน จาก บริ ษั ท ดับ บลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

-

ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย
61

รับโอนสิทธิการเช่าจากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

-

ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี

รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบริ ษัท ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

พื ้นที่เช่าทังหมดที
้
่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร)
-

อาคาร

174,913.55

-

ส่วนหลังคา

94,856.25

ราคาประเมินทรัพย์ สินรวมเฉพาะส่ วนที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุน1 (บาท)

1

ราคาประเมินโดยบริษัท กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด

4,340,000,000

ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จํากัด

4,291,000,000

มูลค่ าสูงสุดที่กองทรั สต์ WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่ เกิน
(บาท)

4,650,000,000

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ สิน ณ วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2558 ซึ่ง คาดว่าเป็ นวันที่ กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

5.

สรุ ป ข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี ก องทรั ส ต์ WHART ลงทุ น อยู่เ ดิ ม และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี ก องทรั ส ต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่เดิม ได้ แก่ กรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิการเช่าในที่ดินพร้ อมสิง่
ปลูกสร้ างประเภทคลังสินค้ าและอาคารโรงงาน ใน 3 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA
ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม. 23) พืน้ ที่รวมตามสัญญาเช่า ณ ปั จจุบัน 167,107.45 ตารางเมตร และพืน้ ที่เช่าหลังคาประมาณ
74,617.34 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 174 ไร่ 2 งาน 88.9 ตารางวา รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

โครงการศู นย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจายสินค้ า
WHA ลาดกระบัง Phase 2 ตังอยู
้ ่ ณ ตําบลคลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 38139 เลขที่ดิน 18 หน้ าสํารวจ 5599 เนื ้อที่
35 ไร่) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน จํานวน 1 หลัง (ตึก 1 ชันเชื
้ ่อมกับตึก 2 ชัน)
้ พื ้นที่
เช่าอาคาร 35,092.97 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและ
จําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ

(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ตังอยู
้ ่ ณ ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วย สิทธิการเช่าที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนด
ที่ดินเลขที่ 666 เลขที่ดิน 299 หน้ าสํารวจ 306 เนื ้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวาและโฉนดที่ดินเลขที่
38919 เลขที่ดิน 298 หน้ าสํารวจ 5678 เนื ้อที่ 30 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า
รวม 7 หลัง พืน้ ที่เช่าอาคาร 72,179.48 ตารางเมตร พืน้ ที่เช่าหลังคา 23,976.30 ตารางเมตร และ
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ
ในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารใน
โครงการ

(3)

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตังอยู
้ ่ ณ ตําบลบางเสาธง
อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน 4 โฉนด (โฉนด
ที่ดินเลขที่ 18265 เลขที่ดิน 120 หน้ าสํารวจ 1119 เนื ้อที่ 53 ไร่ 15.8 ตารางวา, โฉนดที่ดินเลขที่ 8504
เลขที่ดิน 83 หน้ าสํารวจ 1271 เนื ้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา, โฉนดที่ดินเลขที่ 5533 เลขที่ดิน 853
หน้ าสํารวจ 33128 เนื ้อที่ 2 งาน 63.1 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 5534 เลขที่ดิน 76 หน้ าสํารวจ
33129 เนื ้อที่ 2 งาน 63 ตารางวา) กรรมสิทธิ์ ในอาคารพร้ อมสํานักงาน จํานวนรวม 3 หลัง พื ้นที่เช่า
อาคาร 59,835.00 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าหลังคา 50,641.04 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ าง
และทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่น
ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

5.1

รายละเอียดทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ WHART
โครงการ

โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WH
ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
โครงการ WHA Mega Logistic Center
กองทรัสต์ ลงทุนอยู่เดิม ถนนบางนา-ตราด กม. 18
โครงการ WHA Mega Logistic Center
ถนนบางนา-ตราด กม. 23
รวม
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ จะลงทุน
เพิ่มเติม

พืน้ ที่ดนิ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
35-0-0
74-2-67
65-0-21.9

กรรมสิทธิ์บนที่ดนิ
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน
(Freehold)
สิทธิการเช่าที่ดิน
(Leasehold)
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน
(Freehold)

174-2-88.9
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน
(Freehold)
สิทธิการเช่าที่ดิน
(Leasehold)
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน
(Freehold)

พืน้ ที่คลังสินค้ าประมาณ พืน้ ที่หลังคาประมาณ
(ตารางเมตร)

(ตารางเมตร)

35,318.97

-

72,179.48

23,976.30

59,835.00

50,641.04

167,333.45

74,617.34

80,745.55

68,384.20

61,182.00

26,472.05

32,986.00

-

โครงการ WHA Mega Logistics Center
ชลหารพิจิตร ก.ม. 4
โครงการ WHA Mega Logistics Center วัง
น้ อย 61
โครงการ WHA Mega Logistics Center
สระบุรี
รวม

184-3-43.9

174,913.55

94,856.25

รวมทัง้ สิน้

359-2-32.80

342,247.00

169,472.59

81-0-15.9
69-0-16.0
34-3-12.0

18
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5.2

ข้ อมูลของผู้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ จําแนกตามประเภทธุ รกิจของผู้เช่ า ณ วันที่โดยประมาณที่กองทรั สต์ WHART คาดว่ าจะเข้ าลงทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ชื่อผู้เช่ า

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิต,ค้ าปลีก,ค้ าส่ง จําหน่ายยา
และเวชภัณฑ์ จําหน่ายสินค้ า
อุปโภคและบริ โภค
บริ การขนส่งและบริ การ
คลังสินค้ า
ค้ าส่งในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ ส่วนประกอบและ
ชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบ
PRINTED CIRCUIT BOARD
(PCB)
บริ การด้ านการจัดการงานการ
ขนส่งสินค้ า การบริ หาร
คลังสินค้ า ธุรกิจตัวแทนขนส่ง
สินค้ า และรับบริ การนําออกของ
จากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากร

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART ลงทุน
อยู่เดิม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

ชื่อโครงการ

WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด
ก.ม.18)
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อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

รวม

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนการ
เช่ าต่ อพืน้ ที่
เช่ าทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

25,853.35

15.45

25,853.35

7.55

19,944.99

11.92

19,944.99

5.83

4,692.69

2.80

4,692.69

1.37

4,337.69

2.59

4,337.69

1.27

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

ชื่อผู้เช่ า

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART ลงทุน
อยู่เดิม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

ชื่อโครงการ

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
ให้ บริ การรับฝากสินค้ า การ
จัดการสินค้ าและโลจิสติกส์ครบ
วงจร
รับเป็ นที่ปรึกษาด้ านบริ หารงาน
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ
สินค้ าคงคลัง ขนส่งและขนถ่าย
ไทย) จํากัด
สินค้ าภายในประเทศ
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
บริ การขนส่ง นายหน้ าตัวแทน
ไทย) จํากัด
ออกของ และอื่นๆ
ผู้ผลิต,นําเข้ าและจําหน่าย
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
รถยนต์ นําเข้ าและจําหน่าย
จํากัด
อะไหล่และชิ ้นส่วนรถยนต์
จําหน่ายชา กาแฟ อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมอบ คุกกี ้และ
บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศ
เครื่ องบริ โภคอื่นๆ ประกอบ
ไทย) จํากัด
กิจการสัง่ เข้ าอุปกรณ์การทํา
กาแฟเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บริ ษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด
ก.ม.23)

20

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

รวม

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนการ
เช่ าต่ อพืน้ ที่
เช่ าทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

4,337.69

2.59

4,337.69

1.27

4,337.69

2.59

4,337.69

1.27

4,337.69

2.59

4,337.69

1.27

4,337.69

2.59

4,337.69

1.27

44,813.00

26.78

44,813.00

13.09

7,569.00

4.52

7,569.00

2.21

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

ชื่อผู้เช่ า

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART ลงทุน
อยู่เดิม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

ชื่อโครงการ

รับเป็ นที่ปรึกษาด้ านบริ หารงาน
สินค้ าคงคลัง ขนส่งและขนถ่าย
สินค้ าภายในประเทศ
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศ ประกอบกิจการคลังสินค้ าและ
โครงการศูนย์กระจายสินค้ า
ไทย) จํากัด
การขนส่ง
WHA ลาดกระบัง Phase 1
การบริ หารการจัดจําหน่ายเสื ้อผ้ า
และ Phase 2
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สําเร็ จรูปและเครื่ องแต่งกาย
การบริ หารจัดการเกี่ยวกับ
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่
เส้ นทางการขนส่งการจัดเก็บและ
กระจายสินค้ า การบรรจุสนิ ค้ า
จํากัด
การจ่าหน้ าที่อยู่
WHA Mega Logistics
การผลิต นําเข้ า ขายรองเท้ า
บริ ษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากัด
Center (ชลหารพิจิตร ก.ม.
สําเร็ จรูป
4)
Central Department Store
ห้ างสรรพสินค้ า
Limited
Hitachi Transport System
บริ การขนส่งและบริ การ
(Thailand) Ltd.
คลังสินค้ า
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
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อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

รวม

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนการ
เช่ าต่ อพืน้ ที่
เช่ าทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

7,453.00

4.45

7,453.00

2.18

18,155.97

10.85

18,155.97

5.30

17,163

10.26

17,163

5.01

19,277.55

11.02

19,277.55

5.63

6,303.00

3.60

6,303.00

1.84

14,286.00

8.16

14,286.00

4.17

9,880.00

5.65

9,880.00

2.89

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

ชื่อผู้เช่ า

Yusen Logistics (Thailand) Co.,
Ltd.

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART ลงทุน
อยู่เดิม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

ชื่อโครงการ

บริ การขนส่ง นายหน้ าตัวแทน
ออกของ และอื่นๆ
คลังสินค้ าและขนส่ง บริ การด้ าน
พิธีการออกสินค้ า
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประกอบกิจการบรรจุหีบห่อ
สินค้ าทุกชนิด

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

รวม

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนการ
เช่ าต่ อพืน้ ที่
เช่ าทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

4,990.00

2.85

4,990.00

1.46

7,366.00

4.21

7,366.00

2.15

2,460.00

1.41

2,460.00

0.72

6,848.00

3.92

6,848.00

2.00

4,120.00

2.36

4,120.00

1.20

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

2,604.00

1.49

2,604.00

0.76

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

2,611.00

1.49

2,611.00

0.76

15,364.00

8.78

15,364.00

4.49

6,642.00

3.80

6,642.00

1.94

Berli Jucker Logistics Limited
บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จํากัด
TITAN-VNS Auto Logistics Co.,
Ltd.
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

LF Logistic (Thailand) Limited Mar
DHL Global Forwarding
(Thailand) Limited

ประกอบกิจการคลังสินค้ าและ
การขนส่ง
บริ การตัวแทนขนส่งและจัด
ระวางสินค้ า

WHA Mega Logistics
Center (วังน้ อย 61)
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ชื่อผู้เช่ า

LF Logistic (Thailand) Limited Ambient
LF Logistic (Thailand) Limited Hazardous
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จํากัด
Hitachi Transport System
(Thailand)

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART ลงทุน
อยู่เดิม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

ชื่อโครงการ

ประกอบกิจการคลังสินค้ าและ
การขนส่ง
ประกอบกิจการคลังสินค้ าและ
การขนส่ง
ให้ บริ การขนส่ง
บริ การขนส่งและบริ การ
คลังสินค้ า

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

WHA Mega Logistics
Center (สระบุรี)

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
รวม

167,333.45

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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100.00

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่ วน
พืน้ ที่เช่ า
พืน้ ที่ต่อ
(ตารางเมตร) พืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)

รวม

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนการ
เช่ าต่ อพืน้ ที่
เช่ าทัง้ หมด
(ร้ อยละ)

3,908.00

2.23

3,908.00

1.14

1,818.00

1.04

1,818.00

0.53

33,450.00

19.13

33,450.00

9.77

15,879.00

9.08

15,879.00

4.64

8,552.00

4.89

8,552.00

2.50

8,555.00

4.89

8,555.00

2.50

174,913.55

100.00

342,247.00

100.00

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

5.3

อายุคงเหลือของสัญญาเช่ าของผู้เช่ า
อาคารคลังสินค้ า/อาคารโรงงาน

ผู้เช่ า

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
WHA Mega Logistics Center (ถนน บริ ษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บางนา-ตราด ก.ม.18)
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า **
บริ ษทั เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่กองทรัสต์
WHARTลงทุน
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ***
อยู่เดิม
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
WHA Mega Logistics Center (ถนน
บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด
บางนา-ตราด ก.ม.23)
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA
บริ ษทั แม็คกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ****
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
อสังหาริมทรัพย์
WHA Mega Logistics Center (ชล บริ ษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด
ที่กองทรัสต์
WHART จะ
หารพิจิตร ก.ม.4)
Central Department Store Limited
ลงทุนเพิ่มเติม
Central Department Store Limited
Central Department Store Limited
24

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)
25,853.35
19,944.99
4,692.69
4,337.69
4,337.69
4,337.69
4,337.69
4,337.69
44,813.00
7,569.00
7,453.00
18,155.97
121597.00
41566.00
13,026.65
6,250.90
6,303.00
1,944.00
7,352.00
4,990.00

วันสิน้ สุดของ
สัญญาเช่ า
15 มกราคม 2560
31 มีนาคม 2561
31 พฤษภาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2558
28 กุมภาพันธ์ 2560
14 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2558
31 มีนาคม 2561
31 พฤษภาคม 2564
31 มีนาคม 2561
30 กันยายน 2564
14 มีนาคม 2568
14 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2562
30 พฤศจิกายน 2562
28 กุมภาพันธ์ 2570
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่ า*
1 ปี 1.5 เดือน
2 ปี 4 เดือน
1 ปี 6 เดือน
1ปี 1 เดือน
0.5 เดือน
1 ปี 3 เดือน
1 ปี 8.5 เดือน
2 ปี 4 เดือน
5 ปี 6 เดือน
2 ปี 4 เดือน
5 ปี 10 เดือน
9 ปี 3.5 เดือน
2 ปี 0.5 เดือน
4 ปี
4 ปี
11 ปี 3 เดือน
1 ปี 11 เดือน
1 ปี 11 เดือน
1 ปี 11 เดือน

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

อาคารคลังสินค้ า/อาคารโรงงาน

WHA Mega Logistics Center (วัง
น้ อย 61)

WHA Mega Logistics Center
(สระบุรี)

ผู้เช่ า
Hitachi Transport System (Thailand) Ltd.
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Berli Jucker Logistics Limited
บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จํากัด
TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd.
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า *****
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า *****
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า *****
LF Logistic (Thailand) Limited - Mar
DHL Global Forwarding (Thailand) Limited
DHL Global Forwarding (Thailand) Limited
LF Logistic (Thailand) Limited - Ambient
LF Logistic (Thailand) Limited - Hazardous
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
Hitachi Transport System (Thailand)
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า *****
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า *****

รวม
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พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)
9,880.00
4,990.00
7,366.00
2,460.00
6,848.00
4,120.00
2,604.00
2,611.00
15,364.00
3,812.00
2,830.00
3,908.00
1,818.00
6,520.00
6,520.00
20,410.00
15,879.00
8,552.00
8,555.00
342,247.00

วันสิน้ สุดของ
สัญญาเช่ า
31 มกราคม 2560
31 มีนาคม 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
30 มิถนุ ายน 2560
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
31 มกราคม 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2558
20 ตุลาคม 2559
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่ า*
1 ปี 2 เดือน
1 ปี 4 เดือน
1 ปี 3 เดือน
1 ปี 3 เดือน
1 ปี 7 เดือน
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 เดือน
1 ปี 3 เดือน
1 ปี 3 เดือน
3 ปี 1 เดือน
3 ปี 1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
11 เดือน
3 ปี
3 ปี

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

หมายเหตุ

* อายุคงเหลือของสัญญาเช่าจะนับจากวันทีก่ องทรัสต์ WHART เข้าลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติ ม ทัง้ นี ้ วันที โ่ ดยประมาณทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเป็ นวันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
** ปั จจุบนั เป็ นพืน้ ทีว่ ่าง และอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการหาผู้เช่ารายใหม่ ทัง้ นี ้ WHA เป็ นผู้ชําระค่าเช่าและค่าบริ การในอัตราทีไ่ ม่ด้อยไปกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การทีผ่ ู้เช่าเดิ มชําระ เป็ นเวลา 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์ เข้าลงทุนครัง้ แรก ซึ่ งระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้ นสุดลงในวันที ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
*** อยูร่ ะหว่างการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
**** สัญญาเช่าทีท่ ํ ากับบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน) จะสิ้ นสุดลงในวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2559 แต่ทงั้ นี ้ WHA ได้ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สํ าหรับพืน้ ที ท่ ี ย่ งั ไม่มีผู้เช่าของอาคาร
คลังสิ นค้าและสํ านักงาน เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ก่ องทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์ สินครัง้ แรก หรื อจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการที ่
กองทรัสต์ WHART ได้เข้าทํ ากับ WHA
***** กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชํ าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ ที ท่ ี ย่ งั ไม่มีผู้เช่า สํ าหรับพืน้ ทีอ่ าคารคลังสิ นค้าและสํานักงาน เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์ สินเพิ่มเติ ม หรื อจนกว่าจะมี ผู้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทํ าการทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทํ ากับ WHA ต่อไป

ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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5.4

สัดส่ วนรายได้
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการคิดเทียบรายได้ รวม*
(ร้ อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์
กองทรัสต์ WHART
รวม
WHARTลงทุนอยู่
จะลงทุนเพิ่มเติม
เดิม
39.21%
51.97%
45.92%

ประเภทอุตสาหกรรม

ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ (3PLs)
ผู้ผ ลิต สิน ค้ า อุป โภคบริ โ ภคที่ ใ ช้ แล้ ว
หมดไปอย่างรวดเร็ ว (FMCG)
ผู้ผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม
(Manufacturer)
Undertake
รวม

18.68%

6.80%

12.43%

38.22%

5.57%

21.04%

3.89%

35.66%

20.60%

100.00%

100.00%

100.00%

* เป็ นสัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การสํ าหรับปี ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 30
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559

ตารางแสดงรายชื่อผู้เช่ าที่มรี ายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเปรี ยบเทียบระหว่ าง
อสังหาริ มทรั พย์ ท่ ีกองทรั สต์ WHART ลงทุนอยู่เดิม อสังหาริ มทรั พย์ ท่ ีกองทรั สต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติม และอสังหาริมทรัพย์ ทงั ้ หมดหลังจากที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนเพิ่มเติม
รายชื่อผู้เช่ า
ลําดับ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์ WHARTจะ
ลงทุนอยู่เดิม
ลงทุนเพิ่มเติม

อสังหาริมทรัพย์
ทัง้ หมดหลังจากที่
กองทรัสต์ WHART
เข้ าลงทุนเพิ่มเติม

1

บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)

2

บริ ษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด

บริ ษัท ฮิตาชิ ทราน
สปอร์ ต ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จํากัด

3

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิ
สติกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

บริ ษัท ฮิตาชิ ทราน
สปอร์ ต ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

27

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

รายชื่อผู้เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์ WHARTจะ
ลงทุนอยู่เดิม
ลงทุนเพิ่มเติม

อสังหาริมทรัพย์
ทัง้ หมดหลังจากที่
กองทรัสต์ WHART
เข้ าลงทุนเพิ่มเติม

4

บริ ษัท ฮิตาชิ ทราน
สปอร์ ต ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จํากัด

Central Department
Store Limited

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด

5

บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิ
สติกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิ
สติกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

6

บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด

DHL Global
Forwarding
(Thailand) Limited

บริ ษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด

7

บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟ
ฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด

Berli Jucker
Logistics Limited

บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

8

บริ ษัท คากะ
อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จํากัด

Titan-VNS Auto
Logistics Co., Ltd.

Central Department
Store Limited

9

บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท บาจา (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จํากัด

10

Kerry Logistics
(Thailand) Limited

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าจากผู้
เช่ าที่มีรายได้ ค่าเช่ าและ
ค่ าบริการสูงสุด 10 อันดับ
แรก คิดเทียบรายได้ ค่าเช่ า
รวม (ร้ อยละ)*

94.68

ลําดับ

บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด

97.47

85.05

* เป็ นสัดส่ วนรายได้ค่าเช่ าและค่ าบริ การตามสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การสํ าหรับปี ตัง้ แต่ วนั ที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 30
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
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5.5

มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

อสังหาริมทรัพย์

ชื่อโครงการ

โครงการศูนย์
กระจายสินค้ า WH
ลาดกระบัง Phase
1 และ Phase 2
อสังหาริมทรัพย์ โครงการ WHA
Mega Logistic
ที่กองทรัสต์
WHARTลงทุน
Center ถนนบาง
อยู่เดิม
นา-ตราด กม. 18
โครงการ WHA
Mega Logistic
Center ถนนบาง
นา-ตราด กม. 23
รวม

อสังหาริมทรัพย์

ชื่อโครงการ

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
บริษัท กรุ งเทพ
บริษัท ไนท์
ประเมินราคา
แฟรงค์ ชาร์
1
จํากัด
เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด2

ราคาซือ้
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART
ลงทุนอยู่เดิม
(ล้ านบาท)

1,051

1,023

1,084

1,319

1,382

1,380

1,850

1,875

1,921

4,220
4,280
4,385
ราคาประเมิน
ราคาสูงสุดที่จะลงทุน
(ล้ านบาท)
ในทรัพย์ สนิ ที่จะ
บริษัท กรุ งเทพ บริ ษัท แกรนด์
ลงทุนเพิ่มเติม
ประเมินราคา
แอสเซท แอด
(ล้ านบาท)
จํากัด3
ไวเซอรี่ จํากัด4

โครงการ WHA
Mega Logistics
Center ชลหาร
อสังหาริมทรัพย์ พิจิตร ก.ม. 4
โครงการ WHA
ที่กองทรัสต์
WHARTจะลงทุน Mega Logistics
เพิ่มเติม
Center วังน้ อย 61
โครงการ WHA
Mega Logistics
Center สระบุรี
รวม
29

2,357

2,298

2,496

1,184

1,190

1,286

799

803

868

4,340

4,291

4,650
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1

2
3

4

6.

ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จํ ากัด ณ วันที ่ 9 เมษายน 2557 สํ าหรับโครงการศูนย์ กระจาย
สิ นค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจายสิ นค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2 ณ วันที ่ 8 เมษายน 2557 สํ าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และ ณ วันที ่ 8 เมษายน 2557 สํ าหรับโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)
ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ณ วันที ่ 9 เมษายน 2557 สํ าหรับทัง้ 3
โครงการ
ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลง
วันที ่ 12 มิ ถนุ ายน 2558 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์ สินที ่จะลงทุน
เพิ่มเติ ม)
ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จํ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์
ฉบับลงวันที ่ 30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที ่จะ
ลงทุนเพิ่มเติ ม)

นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะดําเนินการ
ร่ วมกับบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งกองทรั สต์ WHART จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เกิดผลดีที่สดุ ต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีรายละเอียดในเบื ้องต้ นดังนี ้
•

สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ า/ผู้เช่า พร้ อมรับฟั งข้ อเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุ งทรัพย์สิน
และ/หรื อการให้ บริ การ เพื่อรักษาระดับคุณภาพให้ สงู สุดอยูเ่ สมอ

•

ประเมินและปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้ อง
หาผู้เช่าใหม่ หรื อต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิม เพื่อให้ มีอตั ราการเช่าสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายได้
ของกองทรัสต์ WHARTและมุง่ เน้ นในการให้ บริ การที่ดี และมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง

•

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์พร้ อมทังควบคุ
้
มค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
โดยจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ บริ การ

•

เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART โดยการบํารุ งรักษาทรัพย์สินให้ อยู่ในสภาพดีและ
เหมาะสมกับการใช้ งาน ปรับปรุงดูแลภาพลักษณ์ของโครงการให้ มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงของภาวะตลาดอย่างสมํ่าเสมอ

•

ประเมินระดับการบริ การเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้ างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินอย่าง
สมํ่าเสมอ
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