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ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 

กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทนุเพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม โดยการรับโอนกรรมสทิธ์ิ

ในท่ีดินและสทิธิการเช่าท่ีดิน และกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและสาํนกังานท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ รวมถึงลงทนุใน

ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และสาํนกังาน โดยมีรายละเอียดของการ

ลงทนุเพ่ิมเติมดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม 

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้เป็นโครงการอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า จํานวนทัง้สิน้ 

3 โครงการ พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 174,913.55 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา 94,856.25 ตารางเมตร บนท่ีดิน

ตามโฉนดรวมประมาณ 184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา ประกอบด้วย 

(1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สิน

อ่ืน ๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางปลา อําเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

(2) สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆในโครงการ 

WHA Mega Logistics Center วัง น้อย 61  ตั ง้อยู่  ณ ตําบลบ่อตาโล่  อํา เภอวัง น้อย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 

(3) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และสํานกังาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ

ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้อยู่ ณ ตําบลหนองปลาหมอ 

อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทนุตาม (1) (2) (3) รวมกนัเรียกวา่ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

โครงการดงักลา่วข้างต้นท่ีกองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุในครัง้นีล้้วนมีทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมในการขนสง่ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนสง่สินค้าไปทัว่ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกล

จากกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่

ต่างๆ นอกจากนี ้โครงการอาคารคลงัสินค้าและ/หรืออาคารโรงงานท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทุนนัน้ มีทัง้แบบสร้างขึน้

ตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกบัความต้องการของผู้ เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-suit) และหากมีการเปลี่ยนตวัผู้ เช่า อาคาร

ดงักลา่วสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสม และแบบ Warehouse Farm ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงการทัง้ท่ี

เป็นแบบ Built-to-Suit และแบบ General Warehouse มาตรฐานสงู ซึง่สามารถรองรับความต้องการขยายพืน้ท่ีของลกูค้า

ปัจจุบนั และเพ่ิมฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหม่ซึง่ในปัจจุบนัมีความสนใจเช่าระยะสัน้ แตม่ีศกัยภาพในการเพ่ิมพืน้ท่ี

เช่าและอาจต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 วตัถุประสงค์และ

เหตผุลในการเพ่ิมเงินทนุและจดัสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม) ดงันัน้ บริษัทฯมีความเช่ือมัน่วา่ทรัพย์สนิท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการเช่าเต็มพืน้ท่ีเพ่ือสร้างรายได้อย่างมัน่คงและ

ตอ่เน่ืองในอนาคต 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ 

โฉนด

เลขท่ี 
ท่ีตัง้ 

พืน้ท่ีดิน 

(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

รายละเอียดทรัพย์สิน 

พืน้ท่ีให้เช่า

ประมาณ 

(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน 

กรุงเทพประเมินราคา 1 

(บาท) 

ราคาประเมิน 

แกรนด์ แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี2 

(บาท) 

1 โครงการ 

WHA Mega 

Logistics 

Center ชล

หารพิจิตร 

ก.ม. 4  

110571 ตําบลบางปลา อําเภอบาง

พลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

81-0-15.9 - กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 110571) เนือ้ท่ีตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพืน้ท่ีเช่า

อาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและสํานกังานของโครงการ 

WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 

80,745.55 

(คลงัสินค้าและ

อาคารสํานกังาน) 

และ 

68,384.20 

(หลงัคา) 

2,357,000,000 2,298,000,000 

2 โครงการ 

WHA Mega 

Logistics 

Center วงั

น้อย 61 

28892 

28895 

และ 

28896 

 

ตําบลบอ่ตาโล ่อําเภอวงั

น้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

69-0-16 - สิทธิการเช่าท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 28892 28895 และ 28896) ตามสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2554 

และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนือ้ท่ีตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ  61,182 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและสํานกังานของโครงการ 

WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 

61,182 

(คลงัสินค้าและ

อาคารสํานกังาน) 

และ 

.05226,47  

(หลงัคา) 

1,184,000,000 1,190,000,000 

3 โครงการ 

WHA Mega 

Logistics 

Center 

สระบรีุ 

50692 

และ 

50693 

ตําบลหนองปลาหมอ 

อําเภอหนองแค จงัหวดั

สระบรีุ 

34-3-12 - กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 50692 และ 50693) เนือ้ท่ีตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 32,986 ตารางเมตร 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและสํานกังานของโครงการ 

WHA Mega Logistics Center สระบรีุ 

32,986  

(คลงัสินค้าและ

อาคารสํานกังาน) 

799,000,000 803,000,000 

1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 12 มิถนุายน 2558 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่

จะลงทนุเพ่ิมเติม) 
2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที ่30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุใน

ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม) 
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2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ WHART 

กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโดยการรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และ

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน สํานกังาน และสิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆ ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ และรวมถึงลงทนุใน

ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของ ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า สํานักงานและโรงงาน 

ดงัต่อไปนี ้จากบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“WHA”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้อยู่ที่ตําบลบางปลา อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 110571) เนือ้ท่ีตาม

โฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา 

(ข) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 

ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 

หมายเหตุ: 1. ในปัจจุบัน พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน และพืน้ท่ีเช่าหลงัคา

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยงัมีผู้ เช่า

ไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 

ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็น

ระยะเวลา 3 ปีสาํหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังาน และเป็นเวลา 

25 ปีสําหรับพืน้ท่ีเช่าหลังคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร

พิจิตร ก.ม. 4 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญา

กบั WHA ซึง่เป็นเจ้าของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าโครงการดงักลา่ว ทัง้นี ้

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 

Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

นัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
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หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ 

WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 ตัง้อยู่  ณ ตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ก) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 28892 28895 และ 

28896) ตามสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2554 และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญา

เช่าท่ีดินลงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนือ้ท่ีตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585 

(ข) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center วงัน้อย 61 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และ

พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 

หมายเหตุ: 1. ในปัจจุบนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center วงั

น้อย 61 ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART 

จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ี

ท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา

ดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

2. นอกจากนี  ้กองทรัสต์  WHART จะขอให้ WHA ชําระค่า เช่าให้แก่

กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA 

Mega Logistics Center วังน้อย 61 ท่ีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 

จํากดั และ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั  เป็นผู้ เช่าอยู่

ในปัจจบุนั (ซึง่สญัญาเช่าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั และ 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัดจะสิน้สุดในวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็นระยะเวลา 1 

ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม

สญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

3. การลงทนุเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 

นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญาโอนสทิธิการเช่า

กบัเจ้าของท่ีดิน และ WHA ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าท่ีดิน และเจ้าของ
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กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้าโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกับมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center วงั

น้อย 61 ท่ีกองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้อยู่ ณ ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอหนอง

แค จังหวดัสระบุรี 

(ก) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 50692 และ50693) 

เนือ้ท่ีตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

(ข) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA 

Mega Logistics Center สระบรีุ ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ 

หมายเหตุ: 1. ในปัจจุบนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน โครงการ WHA Mega 

Logistics Center สระบุรี ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้

กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 

สําหรับพืน้ท่ีท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีสําหรับพืน้ท่ีอาคาร

คลงัสินค้าและสํานกังาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้า

ทํากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรีนี ้

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญากบั WHA ซึ่งเป็น

เจ้าของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics 

Center สระบรีุ ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบ

แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART 

3. รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

3.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
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บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 1 

ของเอกสารฉบบันีโ้ดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทนุในราคารวมไม่เกิน 4,650,000,000 บาท 

(สี่พนัหกร้อยห้าสิบล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ

เฉพาะรวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะโครงการ 

ดงันี ้

)1(  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4  

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110571) เนือ้ท่ี

ตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA 

Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม.4 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 

ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่ง

ปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน

ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ

ท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชล

หารพิจิตร ก.ม. 4 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เจ้าของทรัพย์สิน บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

โฉนดเลขที่  110571 

พืน้ที่ดิน  ประมาณ 81 ไร่ 15.9 ตารางวา  

พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และ

พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง - อาคารคลงัสนิค้า-สาํนกังาน จํานวน 5 หลงั 

- สิง่ปลกูสร้างอ่ืนๆ 

ผู้เช่า - ปัจจุบนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน มีผู้ เช่า

ร้อยละ 88.44 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า 

- ในปัจจุบนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน และ

พื น้ ท่ี เ ช่ าหลังคาโครงการ  WHA Mega Logistics 

Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม

จํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ 

WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับ

พืน้ท่ีท่ียังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีสําหรับพืน้ท่ี

อาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน และเป็นเวลา 25 ปี
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

สําหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตก

ลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA 

ตอ่ไป 

อายุอาคาร  

(ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 

2558) 

อาคาร เอ 1 ปี 7 เดือน 

อาคาร บี 1 ปี 5 เดือน 

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 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซ่ึงเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center ชลหารพิจิตร ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 

ลาํดับ โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
สาํรวจ 

เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตาม
โฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่
กองทรัสต์ WHART

จะเข้าลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 110571 169 17520 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 
81-0-15.9 81-0-15.9 

รวม 81-0-15.9 81-0-15.9 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61  

 กองทรัสต์ WHART จะรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 28892 28895 

และ 28896) ตามสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

สญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนือ้ท่ีตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มี

กําหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 

2585 กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center วงั

น้อย 61 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวม

ประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็น

ส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและ

สาํนกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เ จ้าของสิทธิการเช่า

ที่ ดิน  และกรรมสิท ธ์ิ

อาคาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ ตําบลบอ่ตาโล ่อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ 28896 

พืน้ที่ดิน  รวม 69 ไร่ 16 ตารางวา 

พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพืน้ท่ี

เช่าหลงัคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง - อาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานจํานวน 5 หลงั 

- สิง่ปลกูสร้างอ่ืนๆ 

ผู้เช่า - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังาน มีผู้ เช่าร้อย

ละ 100 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคามีผู้ เช่าบางสว่นคิดเป็นร้อย

ละ 34.46 

- ในปัจจุบัน  พื น้ ท่ี เช่ าหลังคาโครงการ WHA Mega 

Logistics Center วัง น้อย 61  ยังมีผู้ เ ช่ า ไม่ครบเต็ม

จํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 

ชําระคา่เช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART สาํหรับพืน้ท่ี

ท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี  ้เ ง่ือนไขเป็นไปตาม

สญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํา

กบั WHA ตอ่ไป 

- นอกจากนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่า

เช่ า ใ ห้แก่กองท รัส ต์  WHART สํ าห รับพื น้ ท่ีอาคาร

คลงัสนิค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center วงั

น้อย 61 ท่ีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด และ 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด  เป็นผู้

เช่าอยู่ในปัจจุบนั (ซึ่งสญัญาเช่าของบริษัท ไทยเบฟเวอ

เรจ โลจิสติก จํากัด และ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากัดจะสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 และวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็นระยะเวลา 

1 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ 

WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

อายุอาคาร 

(ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558) 

อาคาร เอ 2 ปี 5 เดือน 

อาคาร บี 1 ปี 6 เดือน 

อาคาร ซี 1 ปี 1.5 เดือน 

อาคาร ดี 1 ปี 9 เดือน 

อาคาร อี 1 ปี 1 เดือน 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ ดินซ่ึงเป็นที่ ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center วังน้อย 61 ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 

ลาํดับ 
โฉนด

เลขที่ 

เลขที่

ดิน 

หน้า

สาํรวจ 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิ 

ตามโฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่
กองทรัสต์ WHART

จะเข้าลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1 28892 

(10137) 

131 

(49) 

4307 นางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ* 44-3-10 44-3-10 

2 28895 

(40913) 

135 

(677) 

4308 นางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ* 5-2-34 1-2-96 

3 28896 

(7963) 

207 

(25) 

4309 นางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ* 22-2-10 22-2-10 

รวม 71-7-54 69-0-16 

หมายเหต ุ นางสขุาวดี กาญจนวฒัน์ นายสบืพงศ์ ทานสมัฤทธ์ิ และนายสง่เกียรติ ทานสมัฤทธ์ิ 

เป็นผู้อนบุาลของนางเสริมศรี ทานสมัฤทธ์ิ ตามคาสัง่ศาลจงัหวดันนทบรีุ แผนกคดี

เยาวชนและครอบครัว คดีหมายเลขแดงท่ี 52/2552 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี 

กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 50692 และ 

50693) เนือ้ท่ีตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและ

สํานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี  ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวม

ประมาณ 32,986 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่น

ควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของ

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เจ้าของทรัพย์สิน บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693 

พืน้ที่ดิน  รวม 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้าง - อาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานจํานวน 3 หลงั 

- สิง่ปลกูสร้างอ่ืนๆ  

ผู้เช่า - ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังาน มีผู้ เชา่ร้อยละ 

48.14 

- ในปัจจุบัน พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าและสํานักงาน โครงการ 

WHA Mega Logistics Center สระบุรี ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม

จํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระ

คา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาํหรับพืน้ท่ีท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็น

ระยะเวลา 3 ปีสําหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าและสํานักงาน 

หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป

ตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั 

WHA ตอ่ไป 

อายุอาคาร 

(ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558) 

อาคาร เอ 1 ปี 10 เดือน 

อาคาร บี และ ซี 1 ปี 3.5 เดือน 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซ่ึงเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรีที่กองทรัสต์ 

WHARTจะเข้าลงทุน 

ลาํดับ โฉนด
เลขที่ 

เลขที่
ดิน 

หน้า
สาํรวจ 

เจ้าของ 

กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตาม
โฉนด 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่
กองทรัสต์ WHART

จะเข้าลงทุน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1. 50692 182 3405 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 
14-3-12 14-3-12 

2. 50693 183 3406 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 
20-0-0 20-0-0 

รวม 34-3-12 34-3-12 
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3.2 รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมนัน้ มีสดัสว่นการเช่าอาคารของผู้ เช่าตอ่พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด อตัราการเช่าพืน้ท่ีโดยเฉลีย่ วนัสิน้สดุของสญัญาเช่า

และอายคุงเหลอืของสญัญาเช่าของผู้ เช่าแตล่ะโครงการ ณ วนัท่ีโดยประมาณท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงันี ้

1.  พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังาน 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  

(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า

ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่

เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญาเช่า 

และสัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา

เช่า และสัญญาบริการ 

ณ กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4  

อาคาร A1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จํากดั 13,026.65 7.45 100% 30 พฤศจิกายน 2562 4 ปี 

อาคาร A2/1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จํากดั 6,250.90 3.57 100% 30 พฤศจิกายน 2562 4 ปี 

อาคาร A3/1 บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากดั 6,303.00 3.60 100% 28 กมุภาพนัธ์ 2570 11 ปี 3 เดือน 

อาคาร B1/2 Central Department Store Limited 1,944.00 1.11 100% 31 ตลุาคม 2560 1 ปี 11 เดือน 

อาคาร B2 Central Department Store Limited 7,352.00 4.20 100% 31 ตลุาคม 2560 1 ปี 11 เดือน 

อาคาร D2 Central Department Store Limited 4,990.00 2.85 100% 31 ตลุาคม 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 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  

(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า

ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่

เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญาเช่า 

และสัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา

เช่า และสัญญาบริการ 

ณ กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

อาคาร E2 บริษัท ไทยพีเจ้น จํากดั 2,460.00 1.41 100% 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

อาคาร F TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd. 6,848.00 3.92 100% 30 มิถนุายน 2560 1 ปี 7 เดือน 

อาคาร A2/2 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 4,120.00 2.36 * 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

อาคาร A3/2 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 2,604.00 1.49 * 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

อาคาร B1/1 อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 2,611.00 1.49 * 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

  รวมพืน้ที่เช่า 80,745.55 46.16       

2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 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 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

อาคาร A2 DHL Global Forwarding (Thailand) Limited 2,830.00 1.62 100% 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

อาคาร B LF Logistic (Thailand) Limited - Ambient 3,908.00 2.23 100% 31 ธนัวาคม 2561 3 ปี 1 เดือน 

อาคาร B LF Logistic (Thailand) Limited - Hazardous 1,818.00 1.04 100% 31 ธนัวาคม 2561 3 ปี 1 เดือน 

อาคาร C บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 6,520.00 3.73 100% 31 ธนัวาคม 2558 1 เดือน 
**
 

อาคาร E บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 6,520.00 3.73 100% 31 ธนัวาคม 2558 1 เดือน 
**
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  

(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า

ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่

เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญาเช่า 

และสัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา

เช่า และสัญญาบริการ 

ณ กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

อาคาร D บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 20,410.00 11.67 100% 31 ธนัวาคม 2558 1 เดือน 
**
 

  รวมพืน้ที่เช่า 61,182.00 34.98       

3.  โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี 

อาคาร A Hitachi Transport System (Thailand) 15,879.00 9.08 100% 20 ตลุาคม 2559 11 เดอืน 

อาคาร B อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 8,552.00 4.89 * 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

อาคาร C อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ 8,555.00 4.89 * 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

  รวมพืน้ที่เช่า 32,986.00 18.86       

  รวมพืน้ที่เช่าทุกโครงการ 174,913.55 100.00  84.88     

 

* กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART สําหรบัพืน้ทีที่ย่งัไม่มีผู้เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีสําหรบัพืน้ทีอ่าคารคลงัสินคา้และสํานกังาน หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว 

ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ต่อไป 

** กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART สําหรบัพืน้ทีอ่าคารคลงัสินคา้ในโครงการ WHA Mega Logistics Center วงันอ้ย 61 ทีบ่ริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั และ 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั  เป็นผู้เช่าอยู่ในปัจจุบนั (ซ่ึงสญัญาเช่าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั และ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดัจะส้ินสดุในวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าทํากบั 

WHA ต่อไป 
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 2. พืน้ท่ีหลงัคาของอาคารคลงัสนิค้า 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  

(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของ

ผู้เช่าต่อพืน้ที่เช่า

ทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย 

ณ วันที่กองทรัสต์ 

WHART คาดว่าจะเข้า

ลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา

เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา

เช่า และสัญญาบริการ 

ณ กองทรัสต์ WHART 

คาดว่าจะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4  

  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) หรือ บริษัทยอ่ย 

68,384.20 72.09 *** 30 พฤศจิกายน 2583 25 ปี 

2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61  

  บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1

จํากดั 

9,121.00 9.62 100% 6 สงิหาคม 2582 24 ปี 8 เดือน 

  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) หรือ บริษัทยอ่ย 

17,351.05 18.29 *** 30 พฤศจิกายน 2583 25 ปี 

  รวมพืน้ที่ให้เช่าหลังคาทุกโครงการ 94,856.25 100.00       

 

*** กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าหลงัคาใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART สําหรบัพืน้ทีที่ย่งัไม่มีผู้เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญา

ตกลงกระทําการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ต่อไป
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3.3 ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ WHARTจะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายได้ ท่ีกองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและ

คา่บริการท่ีได้จ่ายชําระเป็นเงินสดจริง1 โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้สําหรับปีตัง้แตว่นัท่ี 

1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดงันี ้

  ล้านบาท ล้านบาท 

  
อสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีมีอยู่เดมิ 1 
อสังหาริมทรัพย์ 

หลังการลงทุนเพิ่ม 2 

รายได้จากคา่เชา่และคา่บริการ  330.54 689.31 
ดอกเบีย้รับ  0.65 1.44 
รวมรายได้  331.19 690.75 
    
คา่เชา่ที่ดิน   14.20 15.24 
คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์4  4.71 14.77 

    

กาํไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์  312.28 660.74 
    
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จา่ยในการบริหารกองทรัสต์  19.23 40.23 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจา่ย  19.91 45.68 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้  61.98 115.86 
กาํไรสุทธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไร  211.16 458.97 
    
บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออก    
                    และเสนอขายหน่วยทรัสต์  19.91 45.68 
บวกกลบั   คา่เชา่ที่ดินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง  2.98 3.29 
บวกกลบั   ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจา่ยลว่งหน้า  10.61 19.48 
หกัออก     รายได้จากคา่เชา่และบริการที่มิได้รับชําระเป็นเงินสดจริง   (10.07) (12.79) 
เงนิสดสุทธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุน  234.59 514.63 
บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอขอคืน  7.99 16.83 
เงนิสดสุทธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน  

242.58 531.46 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)   99.30 99.02 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  240.88 526.25 

จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)*  310.79 677.90* 
ประมาณอตัราการปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)    

- การปันสว่นแบง่กําไรตอ่หน่วย (บาท)  0.75 0.75 
- การแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.03 0.03 

การปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)  0.78 0.78 

ในกรณีที่กองทรัสต์ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealised Loss) จาก
การด้อยค่าสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง3  

  

- การปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.61 0.63 
- การคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย (บาท)3  0.17 0.15 

การปันส่วนแบ่งกาํไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)  0.78 0.78 
    

 

* จํานวนหน่วยทรัสต์ดงักลา่วเป็นตวัเลขอ้างอิงเพ่ือใช้ในการคํานวณเท่านัน้ จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์จะลงทนุสดุท้าย อาจมากกวา่ น้อยกวา่ หรือเท่ากบั ท่ีประมาณการนี ้

ไว้ได้ จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีใช้เป็นตวัเลขอ้างอิงนีคํ้านวณมาจากราคาทรัพย์สินท่ีลงทนุท่ี 4,650 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ท่ี 10 บาท 
1 อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยูเ่ดิมอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุแล้ว 3 โครงการ  
2 อสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุเพ่ิมอ้างอิงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยูเ่ดิมและอสงัหาริมทรัพย์ใหมท่ี่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทนุเพ่ิม  

3 ในกรณีท่ีราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.18)  มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิน้งวด

ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มลูค่าการด้อยค่าเทา่กบัยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการเช่าท่ี

โดยปกติตดัจําหน่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อยา่งไรก็ตาม มลูค่าสิทธิการเช่า ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะขึน้อยูก่บัราคาประเมินท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระซึ่ง

การคํานวณมลูค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราสว่นลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึง่อาจสง่ผลให้มลูค่า

สิทธิการเช่าท่ีคํานวณได้เพ่ิมสงูขึน้ เท่าเดิม หรือลดลง ดังนัน้การคํานวณการปันส่วนแบ่งกําไรและการคืนส่วนทุนด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเช่าเป็น

จํานวนเท่ากันตามอายสุญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอย่างผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีมลูค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอัตราท่ีเท่ากันตลอดอายสุญัญาการเช่า

เท่านัน้ 
4 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับสว่นเพ่ิมทนุ รวมประมาณการค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาจํานวน 3.5 ล้านบาท 
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4. ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

สิทธิการเช่าและกรรมสิทธ์ิที่ดินที่ตัง้โครงการ  

สทิธิการเช่าท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

กรรมสทิธ์ิท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

รวม 

69 ไร่ 16 ตารางวา 

115 ไร่ 3 งาน 27.9 ตารางวา 

184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา 

ลกัษณะการลงทนุของกองทรัสต์ WHART  

- ท่ีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร

พิจิตร ก.ม. 4 

รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินจาก บริษัท ดับบลิว

เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- ท่ีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 

61 

รับโอนสิทธิการเช่าจากบริษัท ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- ท่ีดินโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ รับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินจากบริษัท ดบับลวิเอช

เอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

-  อาคาร 174,913.55 

-  สว่นหลงัคา 94,856.25 

ราคาประเมินทรัพย์สินรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุน1 (บาท) 

ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จาํกัด 4,340,000,000 

ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จาํกัด 

4,291,000,000 

มูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ

รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง) ไม่เกิน  

(บาท) 

4,650,000,000 

 

1  ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งคาดว่าเป็นวันท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม 
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5. สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ 

WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุอยู่เดิม ได้แก่ กรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่าในท่ีดินพร้อมสิง่

ปลกูสร้างประเภทคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน ใน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA 

ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด กม. 23) พืน้ท่ีรวมตามสญัญาเช่า ณ ปัจจุบัน 167,107.45 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 

74,617.34 ตารางเมตร บนท่ีดินตามโฉนดรวมประมาณ 174 ไร่ 2 งาน 88.9 ตารางวา รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า 

WHA ลาดกระบัง Phase 2 ตัง้อยู่ ณ ตําบลคลองสามประเวศ อําเภอลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 38139 เลขท่ีดิน 18 หน้าสาํรวจ 5599 เนือ้ท่ี 

35 ไร่) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าพร้อมสาํนกังาน จํานวน 1 หลงั (ตกึ 1 ชัน้เช่ือมกบัตกึ 2 ชัน้) พืน้ท่ี

เช่าอาคาร 35,092.97 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบ

ของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและ

จําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารในโครงการ 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ตัง้อยู่ ณ ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย สทิธิการเช่าท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 666 เลขท่ีดิน 299 หน้าสํารวจ 306 เนือ้ท่ี 43 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวาและโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

38919 เลขท่ีดิน 298 หน้าสาํรวจ 5678 เนือ้ท่ี 30 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า

รวม 7 หลงั พืน้ท่ีเช่าอาคาร 72,179.48 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคา 23,976.30 ตารางเมตร และ

กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ  อนัเป็นสว่นควบของอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ

ในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารใน

โครงการ 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้อยู่ ณ ตําบลบางเสาธง 

อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 4 โฉนด (โฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 18265 เลขท่ีดิน 120 หน้าสํารวจ 1119 เนือ้ท่ี 53 ไร่ 15.8 ตารางวา, โฉนดท่ีดินเลขท่ี 8504 

เลขท่ีดิน 83 หน้าสํารวจ 1271 เนือ้ท่ี 10 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา, โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5533 เลขท่ีดิน 853 

หน้าสํารวจ 33128 เนือ้ท่ี 2 งาน 63.1 ตารางวา และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5534 เลขท่ีดิน 76 หน้าสํารวจ 

33129 เนือ้ท่ี 2 งาน 63 ตารางวา) กรรมสิทธ์ิในอาคารพร้อมสํานกังาน จํานวนรวม 3 หลงั พืน้ท่ีเช่า

อาคาร 59,835.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าหลงัคา 50,641.04 ตารางเมตร และกรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้าง

และทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารในโครงการ 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย 2 

18 
 

5.1 รายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ WHART 

  โครงการ  
พืน้ที่ดนิ                  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
กรรมสิทธ์ิบนที่ดนิ 

พืน้ที่คลังสินค้าประมาณ   

(ตารางเมตร) 

พืน้ที่หลงัคาประมาณ 

(ตารางเมตร) 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ลงทุนอยู่เดิม 

โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WH 

ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 
35-0-0 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

(Freehold) 
35,318.97 - 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 

ถนนบางนา-ตราด กม. 18 
74-2-67 

สทิธิการเชา่ท่ีดิน 

(Leasehold) 
72,179.48 23,976.30 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 

ถนนบางนา-ตราด กม. 23 
65-0-21.9 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

(Freehold) 
59,835.00 50,641.04 

 รวม 174-2-88.9  167,333.45 74,617.34 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์จะลงทุน

เพิ่มเติม 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 

ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 
81-0-15.9 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

(Freehold) 
80,745.55 68,384.20 

โครงการ WHA Mega Logistics Center วงั

น้อย 61 
69-0-16.0 

สทิธิการเชา่ท่ีดิน 

(Leasehold) 
61,182.00 26,472.05 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 

สระบรีุ 
34-3-12.0 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

(Freehold) 
32,986.00 - 

 รวม 184-3-43.9  174,913.55 94,856.25 

  รวมทัง้สิน้ 359-2-32.80   342,247.00 169,472.59 
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5.2 ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จําแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ โดยประมาณที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน ณ วันที่  1 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ชื่อผู้เช่า ประเภทธุรกิจ ชื่อโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART ลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ

เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากดั 

ผู้ผลติ,ค้าปลกี,ค้าสง่ จําหนา่ยยา

และเวชภณัฑ์ จําหนา่ยสนิค้า

อปุโภคและบริโภค  

WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด 

ก.ม.18) 

25,853.35 15.45   25,853.35 7.55 

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเตม็ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

บริการขนสง่และบริการ

คลงัสนิค้า 
19,944.99 11.92   19,944.99 5.83 

บริษัท คากะ อิเลก็ทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย)  จํากดั 

ค้าสง่ในประเทศและสง่ออก

ตา่งประเทศ สว่นประกอบและ

ชิน้สว่นอิเลค็ทรอนิคส์ ประกอบ 

PRINTED CIRCUIT BOARD 

(PCB) 

4,692.69 2.80   4,692.69 1.37 

บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวซีี

เอส (ประเทศไทย) จํากดั 

บริการด้านการจดัการงานการ

ขนสง่สนิค้า การบริหาร

คลงัสนิค้า ธุรกิจตวัแทนขนสง่

สนิค้า และรับบริการนําออกของ

จากทา่เรือตามพิธีศลุกากร 

4,337.69 2.59   4,337.69 1.27 
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ชื่อผู้เช่า ประเภทธุรกิจ ชื่อโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART ลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ

เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่  4,337.69 2.59   4,337.69 1.27 

บริษัท เคอร่ี โลจิสติคส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

ให้บริการรับฝากสนิค้า การ

จดัการสนิค้าและโลจิสติกส์ครบ

วงจร  

4,337.69 2.59   4,337.69 1.27 

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

รับเป็นท่ีปรึกษาด้านบริหารงาน

สนิค้าคงคลงั ขนสง่และขนถา่ย

สนิค้าภายในประเทศ 

4,337.69 2.59   4,337.69 1.27 

บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

บริการขนสง่ นายหน้าตวัแทน

ออกของ และอ่ืนๆ 
4,337.69 2.59   4,337.69 1.27 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

ผู้ผลติ,นําเข้าและจําหนา่ย

รถยนต์ นําเข้าและจําหนา่ย

อะไหลแ่ละชิน้สว่นรถยนต์  
WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด 

ก.ม.23) 

44,813.00 26.78   44,813.00 13.09 

บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

จําหนา่ยชา กาแฟ อาหาร 

เคร่ืองดื่ม ขนมอบ คกุกีแ้ละ

เคร่ืองบริโภคอ่ืนๆ ประกอบ

กิจการสัง่เข้าอปุกรณ์การทํา

กาแฟเพ่ือจําหนา่ยในประเทศ  

7,569.00 4.52   7,569.00 2.21 

http://profile.yellowpages.co.th/519706550261001
http://profile.yellowpages.co.th/519706550261001
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ชื่อผู้เช่า ประเภทธุรกิจ ชื่อโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART ลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ

เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

รับเป็นท่ีปรึกษาด้านบริหารงาน

สนิค้าคงคลงั ขนสง่และขนถา่ย

สนิค้าภายในประเทศ 

7,453.00 4.45   7,453.00 2.18 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและ

การขนสง่ 
โครงการศนูย์กระจายสนิค้า 

WHA ลาดกระบงั Phase 1 

และ Phase 2 

18,155.97 10.85   18,155.97 5.30 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
การบริหารการจดัจําหนา่ยเสือ้ผ้า

สาํเร็จรูปและเคร่ืองแตง่กาย 
17,163 10.26   17,163 5.01 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ 

จํากดั 

การบริหารจดัการเก่ียวกบั

เส้นทางการขนสง่การจดัเก็บและ

กระจายสนิค้า การบรรจสุนิค้า 

การจา่หน้าท่ีอยู ่
WHA Mega Logistics 

Center (ชลหารพิจิตร ก.ม.

4) 

  19,277.55 11.02 19,277.55 5.63 

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากดั 
การผลติ นําเข้า ขายรองเท้า

สาํเร็จรูป 
  6,303.00 3.60 6,303.00 1.84 

Central Department Store 

Limited 

ห้างสรรพสนิค้า 
  14,286.00 8.16 14,286.00 4.17 

Hitachi Transport System 

(Thailand) Ltd. 

บริการขนสง่และบริการ

คลงัสนิค้า 
  9,880.00 5.65 9,880.00 2.89 

http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
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ชื่อผู้เช่า ประเภทธุรกิจ ชื่อโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART ลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ

เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

Yusen Logistics (Thailand) Co., 

Ltd. 

บริการขนสง่ นายหน้าตวัแทน

ออกของ และอ่ืนๆ 
  4,990.00 2.85 4,990.00 1.46 

Berli Jucker Logistics Limited 
คลงัสนิค้าและขนสง่ บริการด้าน

พิธีการออกสนิค้า 
  7,366.00 4.21 7,366.00 2.15 

บริษัท ไทยพีเจ้น จํากดั 
การผลติผลติภณัฑ์ยาง การผลติ

ผลติภณัฑ์พลาสติก 
  2,460.00 1.41 2,460.00 0.72 

TITAN-VNS Auto Logistics Co., 

Ltd. 

ประกอบกิจการบรรจหีุบหอ่

สนิค้าทกุชนิด 
  6,848.00 3.92 6,848.00 2.00 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่   
  4,120.00 2.36 4,120.00 1.20 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่   
  2,604.00 1.49 2,604.00 0.76 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่   
  2,611.00 1.49 2,611.00 0.76 

LF Logistic (Thailand) Limited - 

Mar  

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและ

การขนสง่ WHA Mega Logistics 

Center (วงัน้อย 61) 

  15,364.00 8.78 15,364.00 4.49 

DHL Global Forwarding 

(Thailand) Limited 

บริการตวัแทนขนสง่และจดั

ระวางสนิค้า 
  6,642.00 3.80 6,642.00 1.94 
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ชื่อผู้เช่า ประเภทธุรกิจ ชื่อโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART ลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วน

พืน้ที่ต่อ

พืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนการ

เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

LF Logistic (Thailand) Limited - 

Ambient 

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและ

การขนสง่ 
  3,908.00 2.23 3,908.00 1.14 

LF Logistic (Thailand) Limited - 

Hazardous 

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและ

การขนสง่ 
  1,818.00 1.04 1,818.00 0.53 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 

จํากดั 

ให้บริการขนสง่ 
  33,450.00 19.13 33,450.00 9.77 

Hitachi Transport System 

(Thailand) 

บริการขนสง่และบริการ

คลงัสนิค้า WHA Mega Logistics 

Center (สระบรีุ) 

  15,879.00 9.08 15,879.00 4.64 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่    8,552.00 4.89 8,552.00 2.50 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่    8,555.00 4.89 8,555.00 2.50 

 รวม  167,333.45 100.00 174,913.55 100.00 342,247.00 100.00 

ที่มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
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5.3 อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่า 

  อาคารคลังสนิค้า/อาคารโรงงาน ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า วันสิน้สุดของ อายุคงเหลือของ 

(ตารางเมตร) สัญญาเช่า สัญญาเช่า* 

อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ 
WHARTลงทุน
อยู่เดิม 

WHA Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด ก.ม.18) 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,853.35 15 มกราคม 2560 1 ปี 1.5 เดือน 
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเตม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 19,944.99 31 มีนาคม 2561 2 ปี 4 เดือน 
บริษัท คากะ อเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 4,692.69 31 พฤษภาคม 2560 1 ปี 6 เดือน 
บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวซีีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 31 ธนัวาคม 2559 1ปี 1 เดือน 
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ ** 4,337.69 14 ธนัวาคม 2558 0.5 เดือน 

บริษทั เคอร่ี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,337.69 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 
บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 14 สงิหาคม 2560 1 ปี 8.5 เดือน 
บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั *** 4,337.69 31 สงิหาคม 2558 -  

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

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 44,813.00 31 มีนาคม 2561 2 ปี 4 เดือน 
บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 7,569.00 31 พฤษภาคม 2564 5 ปี 6 เดือน 
บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,453.00 31 มีนาคม 2561 2 ปี 4 เดือน 

โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA 
ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 18,155.97 30 กนัยายน 2564 5 ปี 10 เดือน 

บริษทั แมค็กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  121597.00 14 มีนาคม 2568 9 ปี 3.5 เดือน 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) **** 41566.00 14 ธนัวาคม 2560 2 ปี 0.5 เดือน 

อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ 
WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

WHA Mega Logistics Center (ชล
หารพิจิตร ก.ม.4) 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 13,026.65 30 พฤศจิกายน 2562 4 ปี 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 6,250.90 30 พฤศจิกายน 2562 4 ปี 
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จ ากดั 6,303.00 28 กมุภาพนัธ์ 2570 11 ปี 3 เดือน 
Central Department Store Limited 1,944.00 31 ตลุาคม 2560 1 ปี 11 เดือน 
Central Department Store Limited 7,352.00 31 ตลุาคม 2560 1 ปี 11 เดือน 
Central Department Store Limited 4,990.00 31 ตลุาคม 2560 1 ปี 11 เดือน 

http://profile.yellowpages.co.th/519706550261001
http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
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  อาคารคลังสนิค้า/อาคารโรงงาน ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า วันสิน้สุดของ อายุคงเหลือของ 

(ตารางเมตร) สัญญาเช่า สัญญาเช่า* 

Hitachi Transport System (Thailand) Ltd. 9,880.00 31 มกราคม 2560 1 ปี 2 เดือน 

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 4,990.00 31 มีนาคม 2560 1 ปี 4 เดือน 

Berli Jucker Logistics Limited 7,366.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

บริษัท ไทยพีเจ้น จํากดั 2,460.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd. 6,848.00 30 มิถนุายน 2560 1 ปี 7 เดือน 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่  ***** 4,120.00 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่  ***** 2,604.00 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่  ***** 2,611.00 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

WHA Mega Logistics Center (วงั

น้อย 61) 

LF Logistic (Thailand) Limited - Mar  15,364.00 31 มกราคม 2559 2 เดือน 

DHL Global Forwarding (Thailand) Limited 3,812.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

DHL Global Forwarding (Thailand) Limited 2,830.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 1 ปี 3 เดือน 

LF Logistic (Thailand) Limited - Ambient 3,908.00 31 ธนัวาคม 2561 3 ปี 1 เดือน 

LF Logistic (Thailand) Limited - Hazardous 1,818.00 31 ธนัวาคม 2561 3 ปี 1 เดือน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 6,520.00 31 ธนัวาคม 2558 1 เดือน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 6,520.00 31 ธนัวาคม 2558 1 เดือน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 20,410.00 31 ธนัวาคม 2558 1 เดือน 

WHA Mega Logistics Center 

(สระบรีุ) 

Hitachi Transport System (Thailand) 15,879.00 20 ตลุาคม 2559 11 เดือน 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ ***** 8,552.00 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่ ***** 8,555.00 30 พฤศจิกายน 2561 3 ปี 

รวม   342,247.00   
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หมายเหตุ     *   อายคุงเหลือของสญัญาเช่าจะนบัจากวนัทีก่องทรสัต์ WHART เข้าลงทนุในทรพัย์สินเพ่ิมเติม ทัง้นี ้วนัทีโ่ดยประมาณทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุเป็นวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 ** ปัจจุบนัเป็นพืน้ทีว่่าง และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้เช่ารายใหม่ ทัง้นี ้WHA เป็นผู้ชําระค่าเช่าและค่าบริการในอตัราทีไ่ม่ด้อยไปกว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการทีผู่้เช่าเดิมชําระ เป็นเวลา 1 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุครัง้แรก ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวจะส้ินสดุลงในวนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

*** อยูร่ะหวา่งการตอ่อายสุญัญาเชา่ 

****   สญัญาเช่าทีทํ่ากบับริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) จะส้ินสดุลงในวนัที ่30 มิถนุายน 2559 แต่ทัง้นี ้WHA ได้ตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ WHART สําหรบัพืน้ทีที่ย่งัไม่มีผู้เช่าของอาคาร

คลงัสินคา้และสํานกังาน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุในทรพัย์สินครัง้แรก หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการที่

กองทรสัต์ WHART ได้เข้าทํากบั WHA  

 *****  กองทรสัต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART สําหรบัพืน้ทีที่ย่งัไม่มีผู้เช่า สําหรบัพืน้ทีอ่าคารคลงัสินค้าและสํานกังาน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เข้า

ลงทนุในทรพัย์สินเพ่ิมเติม หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ต่อไป 

 

ที่มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
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5.4 สัดส่วนรายได้ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการคิดเทียบรายได้รวม* 

(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ 

WHARTลงทุนอยู่

เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART

จะลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) 39.21% 51.97% 45.92% 

ผู้ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้แล้ว

หมดไปอยา่งรวดเร็ว (FMCG) 
18.68% 6.80% 12.43% 

ผู้ผลติและโรงงานอตุสาหกรรม 

(Manufacturer) 
38.22% 5.57% 21.04% 

Undertake 3.89% 35.66% 20.60% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 

*   เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการสําหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 – 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ตารางแสดงรายชื่อผู้เช่าที่ มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเปรียบเทียบระหว่าง

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ เดิม อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน

เพิ่มเติม และอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดหลังจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม 

ลาํดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHARTจะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์

ทัง้หมดหลังจากที่

กองทรัสต์ WHART

เข้าลงทุนเพิ่มเติม 

1 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

2 
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

ดิสทริบิวชัน่ จํากดั 

บริษัท ฮิตาชิ ทราน

สปอร์ต ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากดั 

3 

บริษัท แอลเอฟ โลจิ

สติกส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

บริษัท ฮิตาชิ ทราน

สปอร์ต ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 
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ลาํดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHARTจะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์

ทัง้หมดหลังจากที่

กองทรัสต์ WHART

เข้าลงทุนเพิ่มเติม 

4 

บริษัท ฮิตาชิ ทราน

สปอร์ต ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากดั 

Central Department 

Store Limited 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

ดิสทริบิวชัน่ จํากดั 

5 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)   

บริษัท แอลเอฟ โลจิ

สติกส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

บริษัท แอลเอฟ โลจิ

สติกส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

6 
บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

DHL Global 

Forwarding 

(Thailand) Limited 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั 

7 
บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟ

ฟ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

Berli Jucker 

Logistics Limited 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)  

8 

บริษัท คากะ 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย)  จํากดั 

Titan-VNS Auto 

Logistics Co., Ltd. 

Central Department 

Store Limited 

9 
บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท บาจา (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

10 Kerry Logistics 
(Thailand) Limited 

บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าจากผู้

เช่าที่มีรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการสูงสุด 10 อันดับ

แรก คิดเทียบรายได้ค่าเช่า

รวม (ร้อยละ)* 

94.68 97.47 85.05 

 

*  เป็นสดัส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการสําหรับปีตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

  

http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
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5.5 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

อสังหาริมทรัพย์ ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 
ราคาซือ้

อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

(ล้านบาท) 

บริษัท กรุงเทพ

ประเมินราคา

จาํกัด1 

บริษัท ไนท์

แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด2 

อสังหาริมทรัพย์

ที่กองทรัสต์ 

WHARTลงทุน

อยู่เดิม 

โครงการศนูย์

กระจายสนิค้า WH 

ลาดกระบงั Phase 

1 และ Phase 2 

1,051 1,023 1,084 

โครงการ WHA 

Mega Logistic 

Center ถนนบาง

นา-ตราด กม. 18 

1,319 1,382 1,380 

โครงการ WHA 

Mega Logistic 

Center ถนนบาง

นา-ตราด กม. 23 

1,850 1,875 1,921 

รวม 4,220 4,280 4,385 

อสังหาริมทรัพย์ ชื่อโครงการ 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) ราคาสูงสุดที่จะลงทุน

ในทรัพย์สนิที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

(ล้านบาท) 

บริษัท กรุงเทพ

ประเมินราคา

จาํกัด3 

บริษัท แกรนด์ 

แอสเซท แอด

ไวเซอร่ี จาํกัด4 

อสังหาริมทรัพย์

ที่กองทรัสต์ 

WHARTจะลงทุน

เพิ่มเติม 

โครงการ WHA 

Mega Logistics 

Center ชลหาร

พิจิตร ก.ม. 4 

2,357 2,298 2,496 

โครงการ WHA 

Mega Logistics 

Center วงัน้อย 61 

1,184 1,190 1,286 

โครงการ WHA 

Mega Logistics 

Center สระบรีุ 

799 803 868 

รวม 4,340 4,291 4,650 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย 2 

30 
 

1 
ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั ณ วนัที่ 9 เมษายน 2557 สําหรับโครงการศูนย์กระจาย

สินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั Phase 2 ณ วนัที่ 8 เมษายน 2557 สําหรับ

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และ ณ วนัที่ 8 เมษายน 2557 สําหรับโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) 
2 

ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที่ 9 เมษายน 2557 สําหรับทัง้ 3 

โครงการ  
3 

ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลง

วนัที่ 12 มิถนุายน 2558 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุ

เพ่ิมเติม) 
4 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ฉบบัลงวนัที ่30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพ่ิมเติม) 

 

6. นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม กองทรัสต์ WHART จะดําเนินการ

ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในการกําหนดกลยทุธ์การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสดุต่อการพฒันาและเพ่ิม

ศกัยภาพของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีรายละเอียดในเบือ้งต้นดงันี ้

• สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า/ผู้ เช่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงทรัพย์สิน 

และ/หรือการให้บริการ เพ่ือรักษาระดบัคณุภาพให้สงูสดุอยูเ่สมอ 

• ประเมินและปรับเปลี่ยนอตัราคา่เช่าให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้อง

หาผู้ เช่าใหม่ หรือต่ออายสุญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายเดิม เพ่ือให้มีอตัราการเช่าสงูสดุ และเพ่ือเพ่ิมรายได้

ของกองทรัสต์ WHARTและมุง่เน้นในการให้บริการท่ีดี และมีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

• พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

โดยจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ  

• เพ่ิมศกัยภาพของทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART โดยการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและ

เหมาะสมกบัการใช้งาน ปรับปรุงดแูลภาพลกัษณ์ของโครงการให้มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัการ

เปลีย่นแปลงของภาวะตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ 

• ประเมินระดบัการบริการเพ่ือพฒันาศกัยภาพ และสร้างโอกาสในการเพ่ิมศกัยภาพของทรัพย์สินอยา่ง

สมํ่าเสมอ 


