สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2

ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงานและสานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ รวมถึง
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ น ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และอาคารคลังสิ น ค้ า โรงงาน และสานัก งาน โดยมี
รายละเอียดของการลงทุนเพิ่มเติมดังนี ้
1.

ข้ อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม

อสังหาริ มทรัพ ย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ เป็ น โครงการอาคารคลังสินค้ าให้ เช่า จานวน
ทังสิ
้ ้น 2 โครงการ พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร พืน้ ที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 3,728.90
ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่า หลังคารวมประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร บนที่ดิน ตามโฉนดรวมประมาณ 166 ไร่ 36
ตารางวา ประกอบด้ วย
(1)

สิทธิ การเช่า ช่วงในที่ ดิน และกรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ างและ
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(2)

กรรมสิท ธิ์ ในที่ ดิ น และอาคารคลังสิน ค้ า และสานักงาน รวมถึ งสิ่งปลูกสร้ างและทรัพ ย์ สิน อื่ น ๆใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตังอยู
้ ่ที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนตาม (1) และ (2) รวมกันเรี ยกว่า ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการดังกล่าวข้ างต้ นที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ล้ วนมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการขนส่งทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ตังอยู
้ ่บนเส้ นทางหลักของการกระจายและขนส่งสินค้ าไปทัว่ ภูมิภาค และยังมีระยะทางไม่ไกล
จากกรุ งเทพมหานคร จึงส่งผลให้ มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้ าไปยังศู นย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ต่า งๆ โดยโครงการอาคารคลังสิน ค้ า และ/หรื อ โรงงานและสานักงานที่ ก องทรั สต์ WHARTจะลงทุน นัน้ เป็ น รู ป แบบ
Warehouse Farm ซึ่งจะประกอบไปด้ วยโครงการทังที
้ ่เป็ นแบบสร้ างขึ ้นตามรู ปแบบและมาตรฐานตรงกับความต้ องการ
ของผู้เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึ่งหากมี การเปลี่ยนตัวผู้เช่า อาคารดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนรู ป แบบได้ อย่าง
เหมาะสม และแบบ General Warehouse มาตรฐานสูง ซึ่งสามารถรองรับความต้ องการขยายพืน้ ที่ของลูกค้ าปั จจุบัน
และเพิ่มฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ผู้เช่ารายใหม่ซึ่งในปั จจุบนั มีความสนใจเช่าระยะสัน้ แต่มีศั กยภาพในการเพิ่มพื ้นที่เช่าและ
อาจต้ องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 วัตถุประสงค์และเหตุผลใน
การเพิ่มเงินทุนและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม) ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะสามารถรักษาอัตราการเช่าเต็มพื ้นที่เพื่อสร้ างรายได้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่องใน
อนาคต ทัง้ นี ้ จากการตรวจสอบสารบบที่ดินกับฐานข้ อมูลทะเบียนที่ดิน ณ สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ อง ไม่พบว่ามีการ
เวนคืนหรื ออายัดที่ดินซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ที่ จะลงทุนในครัง้ นี ้ และจากการตรวจสอบสถานะข้ อพิพาททางกฎหมายของ WHA
ณ ศาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่พบคดีความที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนในครัง้ นี ้

1

ตารางสรุ ปข้ อมูลทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม

ลาดับที่

1.

โครงการ

โฉนดเลขที่

โครงการ WHA
Mega Logistics
Center ชลหาร
พิจิตร กม. 5

129645

ที่ตงั ้

ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ

พืน้ ที่ดิน

รายละเอียดทรัพย์ สิน

(ไร่ -งาน-ตารางวา)
66-2-85

(ก)

(ข)

(ค)

2.

โครงการ WHA
Mega Logistics
Center
ลาดกระบัง

1482, 42151,
42152, 42153,
42154, 44285,
44286, 44287,
45003 และ
45005

แขวงคลองสาม
ประเวศ เขต
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

99-1-51

(ก)
(ข)

(ค)

พืน้ ที่ให้ เช่ าประมาณ
(ตารางเมตร)

สิทธิ การเช่าช่วงในที่ ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) ตามสัญ ญาเช่าช่วงที่ ดินลงวันที่ 25 มี นาคม
2556 (หนังสือสัญญาเช่าที่ดินฉบับสานักงานที่ดินลงวันที่ 26 มีนาคม 2556) เนือ้ ที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน
85 ตารางวา มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586
โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดื อน (นับตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ น
วันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5
ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร*3 พื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90
ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5

64,031.00*3 (คลังสินค้ า
และอาคารสานักงาน)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286,
44287, 45003, และ 45005) เนื ้อที่ดินตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาด
พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พื ้นที่ เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตาราง
เมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59.986.30 ตารางเมตร*4
กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง

95,110.00 (คลังสินค้ าและ
อาคารสานักงาน)

ราคาประเมิน
กรุงเทพประเมินราคา*1
(บาท)

*

*3

(บาท)

1,405,000,000

1,405,000,000

2,603,000,000

2,421,000,000

2,378.90 (ลานจอดรถ)
50,143.60 (หลังคา)

1,350.00 (ลานจอดรถ)
59.986.30*4 (หลังคา)

หมายเหตุ *1 ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท กรุงเทพประเมิ นราคา จากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 9 พฤษภาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และ ฉบับลง
2

ราคาประเมิน
แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ *2

วันที ่ 10 พฤษภาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที ่จะลงทุนเพิ่มเติ ม)
ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ตามรายงานการประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินที ่จะลงทุนเพิ่มเติ ม)
พืน้ ที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผู้เช่า ได้มีการดัดแปลงพืน้ ที ่ภายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F ของผู้เช่าซึ่ งทาให้พืน้ ที ่ใช้สอยได้จริ งอยู่ที่
ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยืน่ ขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร

*4 พืน้ ที ่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพืน้ ที ่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพือ่ ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar
Rooftop) ซึ่ งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)

2. ลักษณะการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ WHART
กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน
สานักงาน และสิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ดินนัน้ และรวมถึงลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ ที่ดินและอาคาร เครื่อ งมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีด่ ินและอาคารคลังสินค้ า โรงงานและสานักงาน ดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“WHA”) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก)

สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 129645) เนื ้อที่ตามโฉนดที่ดิน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินลงวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2556 (หนังสือสัญญาเช่าทีด่ ินฉบับสานักงานที่ดินลงวันที่ 26 มีนาคม 2556) มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2586 โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นวันทีค่ าดว่ากองทรัสต์ WHART จะ
เข้ าลงทุน)

(ข)

กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตาราง
เมตร1 พื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร

(ค)

กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5

พื ้นทีท่ ีป่ รากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่า ได้มีการดัดแปลงพื ้นทีภ่ ายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ ช่าซึ่งทาให้พื้นทีใ่ ช้สอยได้จริ งอยู่
ทีป่ ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิ จารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
1

3

หมายเหตุ:
1.

ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และพื ้นที่เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวน
พื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที่ที่ยงั ไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพืน้ ที่อาคาร
คลังสินค้ าและสานักงาน2 และเป็ นระยะเวลา 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา3 หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตก
ลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป

2.

สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 อาคาร G ซึง่ มีผ้ เู ช่าอยู่ในปั จจุบนั แต่สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวจะครบ
กาหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หากครบกาหนดอายุการเช่าวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ หรื อ อยู่
ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า WHA จะชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว
จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่า เช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป

3.

การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
3.1.

สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงกับ WHA (ซึง่ เป็ นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจากบริ ษัท อรุ ณวงศ์ รัตน์ จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทของเจ้ าของที่ดิน) ในฐานะผู้ให้ เช่าช่วง
และผู้เช่าจากเจ้ าของที่ดิน) เพื่อให้ กองทรัสต์ WHART เข้ าเป็ นผู้เช่าช่วงจากบริ ษัท อรุณวงศ์รัตน์ จากัด

3.2.

สัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สิน (อาคารคลังสินค้ า และสานักงาน) กับ WHA ซึ่งเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ าง
รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร

3.3.

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ กับ WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว

WHA รับชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นทีเ่ ช่ารวมตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั คื อ ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตรเฉพาะในส่วนทีย่ งั ไม่มีผเู้ ช่าเท่านัน้
อัตราค่าเช่าพื ้นที ่หลังคาของอาคารดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าที ่สามารถเทียบเคี ยงได้กบั อัตราค่าเช่าพื ้นที ่หลังคาในปัจจุบนั ที ่ WHA ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นที ่หลังคาที ่ครอบคลุมต้นทุนการเตรี ยมความ
พร้อมของโครงสร้างหลังคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้ มี อตั รากาไรตามทีต่ อ้ งการ
2
3

4

ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน นันให้
้
เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้ อยู่ท่ ีแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
(ก)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005) เนื ้อที่ตามโฉนดที่ดินรวม 99
ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

(ข)

กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตรพื ้นที่
เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร 4

(ค)

กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง

หมายเหตุ:
1.

ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพื ้นที่แล้ ว (โดยมีผ้ เู ช่าสองราย คือ Osotspa Co., Ltd. และ LF Logistics (Thailand)
Limited อยูใ่ นระหว่างขันตอนการลงนามในสั
้
ญญา) แต่อย่างไรก็ดีหาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานที่
ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHARTสาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี
สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และสาหรับพื ้นที่เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า กองทรัสต์ WHART
จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นทีห่ ลังคาดังกล่าว โดย WHA จะชาระค่าเช่าหลังคา5ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 15

พื ้นทีเ่ ช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้นทีเ่ ช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีต่ ิ ดตัง้ บนหลังคา (Solar
Rooftop) ซึ่งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
5
อัตราค่าเช่าพื ้นทีห่ ลังคาของอาคารดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าทีส่ ามารถเทียบเคี ยงได้กบั อัตราค่าเช่าพื ้นทีห่ ลังคาในปัจจุบนั ที ่ WHA ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็ นอัตราค่าเช่าพื ้นทีห่ ลังคาทีค่ รอบคลุมต้นทุนการเตรี ยมความ
พร้อมของโครงสร้างหลังคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้ มี อตั รากาไรตามทีต่ อ้ งการ
4

5

ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สทิ ธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่า
เช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ตา่ กว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”) ทังนี
้ ้การกาหนดระยะเวลา 15 ปี เป็ นระยะที่เหมาะสมที่จะดาเนินโครงการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจาก
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา โดยเป็ นระยะเวลาทีย่ าวเพียงพอและมีความยืดหยุน่ ที่ทาให้ ทงั ้ WHA มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะลงทุนใน
โครงการได้ ในขณะที่กองทรัสต์ WHART ได้ ประโยชน์จากกระแสเงินสดค่าเช่าระยะยาว นอกจากนี ้ WHA ได้ ดาเนินการเสริ มความแข็งแรงของหลังคาเพื่อรองรับ
การนาพื ้นที่หลังคาไปผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิ ตังบนหลั
้
งคาได้ ทนั ทีที่สามารถเริ่มดาเนินโครงการได้
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคา ตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคา
ของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง อย่างไรก็ดเี มื่อครบกาหนดระยะเวลา 15 ปี ดงั กล่าวแล้ ว และยังไม่มีผ้ เู ช่าหลังคาจากกองทรัสต์
WHART และ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคา WHA อาจขอชาระค่าเช่าหลังคาต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 10 ปี โดยยังคงไว้ ซงึ่ สิทธิในการเช่าหลังคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว หรื อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA อาจใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคา
จากกองทรัสต์ WHART ทังนี
้ ้เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2.

การลงทุนเพิม่ เติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
3.1

สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สนิ (ทีด่ ิน และอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน) กับ WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดิน อาคารคลังสินค้ าและสิง่ ปลูกสร้ าง รวมถึง
ทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร และ

3.2

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ กับ WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว

ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
3.

รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
3.1

รายละเอียดของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
6

บริ ษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ของเอกสารฉบับนี ้โดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทุนในราคา
รวมไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (สี่พนั หนึง่ ร้ อยเก้ าสิบล้ านบาท) (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี ้
(1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร กม. 5
กองทรัสต์ WHARTจะรับโอน
(ก)

สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 129645) เนื ้อที่ตามโฉนดที่ดิน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือ
ประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)

(ข)

กรรมสิท ธิ์ ในอาคารคลังสิน ค้ า และสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิต ร กม.5 ขนาดพื น้ ที่ เช่ า อาคารรวมประมาณ
64,031.00 ตารางเมตร6 พื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร

(ค)

กรรมสิทธิ์ในสิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.
5

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หัวข้ อ
เจ้ าของสิทธิการเช่ าช่ วงในที่ดนิ
และกรรมสิทธิ์ในอาคาร

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

พื ้นทีท่ ีป่ รากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่า ได้มีการดัดแปลงพื ้นทีภ่ ายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ ช่าซึ่งทาให้พื้นทีใ่ ช้สอยได้จริ งอยู่
ทีป่ ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิ จารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
6

7

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

ที่ตงั ้

ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โฉนดเลขที่

129645

พืน้ ที่ดิน

66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา

พืน้ ที่เช่ า

พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร7 พื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ าง

(1) อาคารคลังสินค้ าและ สานักงานจานวน 5 หลัง
(2) สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ

ผู้เช่ า

(ก) ปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและ สานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 97.40 และพื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า
(ข) ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และพื ้นที่เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center
ชลหารพิจิตร กม. 5 ซึ่ง มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื น้ ที่ที่ยังไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื น้ ที่อาคารคลังสินค้ าและ
สานักงาน8 และเป็ นเวลา 25 ปี สาหรับพืน้ ที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้
เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
(ค) สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 อาคาร G ซึง่ มีผ้ ู
เช่าอยูใ่ นปั จจุบนั แต่สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หากครบกาหนด

พื ้นทีท่ ีป่ รากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่า ได้มีการดัดแปลงพื ้นทีภ่ ายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ ช่าซึ่งทาให้พื้นทีใ่ ช้สอยได้จริ งอยู่
ทีป่ ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการพิ จารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
8
WHA รับชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นทีเ่ ช่ารวมตามทีร่ ะบุไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั คื อ ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตรเฉพาะในส่วนทีย่ งั ไม่มีผเู้ ช่าเท่านัน้
7

8

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
อายุการเช่าวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ หรื อ อยูใ่ นระหว่างการ
เจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า WHA จะชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจาก
ครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า แต่ไม่เกิน (แล้ วแต่กรณี)1 ปี นบั แต่วนั ที่
กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทา
กับ WHA ต่อไป

อายุอาคาร

อาคาร เอ ประมาณ 3 ปี

(ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ คาด อาคารบี ประมาณ 3 ปี
ว่าเป็ นวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ า
อาคาร ซีและดี ประมาณ 2 ปี 3 เดือน
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม)

อาคาร อีและเอฟ ประมาณ 2 ปี

อาคาร จี ประมาณ 2 ปี 8 เดือน
ตารางสรุ ปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร กม. 5 ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
ลาดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้ าสารวจ
1.

129645*1

348

20819

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์
(1) นายศุภโชค มีอาพล
(2) นางศศิวิมล มีอาพล
(3) นางภัทรพร วรทรัพย์

รวม

9

เนือ้ ที่ดนิ ตามโฉนด เนือ้ ที่ดนิ ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

66-2-85

66-2-85

66-2-85

66-2-85

หมายเหตุ *1 ทีด่ ิ นแปลงนีม้ ีการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่ามีกาหนด 30 ปี ให้บริ ษัท อรุณวงศ์รตั น์ จากัด (ผู้เช่า) เมือ่ วันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้ แต่
วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มี นาคม พ.ศ. 2586 และบริ ษัท อรุณวงศ์ รตั น์ จากัด จดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่าช่วงมี กาหนด 30 ปี ให้ WHA (ผู้เช่าช่วง) ในวันที ่ 26
มีนาคม 2556 มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586 เช่นกัน

(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
กองทรัสต์ WHART จะรับโอน
(ก)

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005) เนื ้อทีด่ ินตามที่
ระบุในโฉนดที่ดิน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

(ข)

กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00
ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร9 และ

(ค)

กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

เจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น และ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
อาคาร
ที่ตงั ้

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื ้นทีเ่ ช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้นทีเ่ ช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีต่ ิ ดตัง้ บนหลังคา (Solar
Rooftop) ซึ่งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
9

10

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

โฉนดเลขที่

1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005

พืน้ ที่ดิน

รวม 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

พืน้ ที่เช่ า

พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร6

สิ่งปลูกสร้ าง

(1) อาคารคลังสินค้ าและ สานักงานจานวน 8 หลัง
(2) สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ

ผู้เช่ า

(ก) ปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.0010 และพื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า
(ข) ในปั จจุบนั แม้ พื น้ ที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพืน้ ที่แล้ ว (โดยมีผ้ เู ช่าสองราย คือ
Osotspa Co., Ltd. และ LF Logistics (Thailand) Limited อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการลงนามในสัญ ญา) แต่
อย่างไรก็ดีหาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนปรากฏว่ามีพื น้ ที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานที่ยงั มีผ้ ู
เช่าไม่ครบเต็มจานวนพื น้ ที่ ในการนีก้ องทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART
สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และสาหรับพื ้นที่เช่า
หลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA
ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับ พืน้ ที่หลังคาดังกล่าว 11 โดย WHA จะชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่
กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 15 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ในระหว่างการ
ชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใน

ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ ผูเ้ ช่าราย Osotspa Co., Ltd. และ LF Logistics (Thailand) Limited (สาหรับสัญญาเช่าทีจ่ ะกาลังจะครบกาหนดสัญญาและ
สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้าเพิ่ มเติ ม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
11
พื ้นทีเ่ ช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้นทีเ่ ช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีต่ ิ ดตัง้ บนหลังคา (Solar
Rooftop) ซึ่งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
10

11

หัวข้ อ

รายละเอียดทรัพย์ สนิ
อันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์
WHART ลงทุน โดยมี อัต ราค่าเช่ าไม่ต่ า กว่า อัตราค่าเช่ าที่ WHA รั บ ชาระค่าเช่ าหลังคาให้ แ ก่ก องทรั สต์ ณ
ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิ
ในการเช่ าหลังคา”)
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคา ตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่า
เช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอันสิ ้นสุดลง อย่างไร
ก็ดีเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 15 ปี ดังกล่าวแล้ ว และยังไม่มีผ้ เู ช่าหลังคาจากกองทรัสต์ WHART และ WHA
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ ในการเช่าหลังคา WHA อาจขอชาระค่าเช่าหลังคาต่อไป
อีกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยยังคงไว้ ซึ่งสิทธิ ในการเช่าหลังคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว หรื อ
WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA อาจใช้ สทิ ธิในการเช่าหลังคาจากกองทรัสต์ WHART ทังนี
้ ้เงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป

ตารางสรุ ปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน
ลาดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้ าสารวจ
1.

1482

3501

5869

2.

42151

3502

5870

3.

42152

3503

5871

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
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เนือ้ ที่ดนิ ตามโฉนด เนือ้ ที่ดนิ ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

19-1-06

19-1-06

19-1-06

19-1-06

19-1-06

19-1-06

ลาดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้ าสารวจ
4.

42153

3504

5872

5.

42154

3505

5873

6.

742

6114

743

6115

744

6116

9.

44285
(12264)
44286
(12265)
44287
(12266)
45003

3503

6228

10.

45005

3504

6230

7.
8.

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

รวม
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เนือ้ ที่ดนิ ตามโฉนด เนือ้ ที่ดนิ ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

(ไร่ -งาน-ตารางวา)

19-1-06

19-1-06

19-1-06

19-1-06

0-3-97

0-3-97

1-0-0

1-0-0

1-0-02

1-0-02

0-0-12

0-0-12

0-0-10

0-0-10

99-1-51

99-1-51

3.2

รายละเอียดการเช่ าทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม มีสญ
ั ญาเช่าที่มีอายุ 3 ปี คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 56 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
และสัญญาเช่าที่มีอายุมากกว่า 3
ปี คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 46 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
โดยมีรายละเอียดสัดส่วนการเช่าอาคารของผู้เช่าต่อพืน้ ที่เช่าทังหมด
้
อัตราการเช่าพื ้นที่โดยเฉลี่ย วันสิ ้นสุดของ
สัญญาเช่าและอายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่าแต่ละโครงการ ณ วันที่โดยประมาณที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้ าลงทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี ้
1. พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน

โครงการ

1.

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

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

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร กม.5

อาคาร A1/1

LF Logistics (Thailand) Limited

3,136.00

1.99

100%

31 ธันวาคม 2560

1 ปี 1 เดือน

อาคาร A1/2

LF Logistics (Thailand) Limited

1,629.00

1.04

100%

31 ธันวาคม 2560

1 ปี 1 เดือน

อาคาร A2/1

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า

1,616.00

1.03

0%

อาคาร A2/2

Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd.

3,080.00

1.96

100%

31 ตุลาคม 2561

1 ปี 11 เดือน

อาคาร B

Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd.

7,156.00

4.55

100%

30 มิถนุ ายน 2561

1 ปี 7 เดือน

อาคาร C1, C2 Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd.

22,924.25

14.58

100%

31 กรกฎาคม 2572

12 ปี 8 เดือน

อาคาร D1, D2 Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd.

6,028.00

3.83

100%

31 กรกฎาคม 2572

12 ปี 8 เดือน

อาคาร E, F

COL Public Company Limited*2

9,380.00

5.97

100%

31 กรกฎาคม 2560

8 เดือน

อาคาร G

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.

7,156.00

4.55

100%

31 สิงหาคม 2560

9 เดือน
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*1

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

รวมพืน้ ที่เช่ า

62,105.25*3

39.50

97.40

โครงการ

2.

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

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง

อาคาร A

Neo Corporate Co., Ltd.*4

20,025.00

12.74

100%

31 ตุลาคม 2561

1 ปี 11 เดือน

อาคาร B

Osotspa Co., Ltd.*5

9,747.00

6.20

100%

31 มกราคม 2562

2 ปี 2 เดือน

อาคาร C

Linex International (Thailand) Co., Ltd.

9,747.00

6.20

100%

31 สิงหาคม 2561

1 ปี 9 เดือน

อาคาร D1

OOLC Logistic (Thailand) Limited

4,696.00

2.99

100%

15 กุมภาพันธ์ 2561

1 ปี 2.5 เดือน

อาคาร D2/1

Osotspa Co., Ltd.*5

2,326.00

1.48

100%

31 มกราคม 2562

2 ปี 2 เดือน

อาคาร D2/2

Wisdom Logistics Solution Co., Ltd.

2,725.00

1.73

100%

31 กรกฎาคม 2565

5 ปี 8 เดือน

อาคาร E

Osotspa Co., Ltd.*5

9,747.00

6.20

100%

31 มกราคม 2562

2 ปี 2 เดือน

อาคาร F1, F2

LF Logistics (Thailand) Limited*6

9,747.00

6.20

100%

30 มิถนุ ายน 2564

4 ปี 7 เดือน

อาคาร G

Menlo Worldwide (Thailand) Ltd.

9,747.00

6.20

100%

14 ตุลาคม 2560

10.5 เดือน

อาคาร AAL
Phase 1

Honda Logistics Asia Company Limited*7

12,114.00

7.70

100%

31 สิงหาคม 2566

6 ปี 9 เดือน

อาคาร AAL
Phase 2

Honda Logistics Asia Company Limited

4,489.00

2.86

100%

18 กันยายน 2566

6 ปี 9.5 เดือน
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โครงการ

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

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

รวมพืน้ ที่เช่ า

95,110.00

60.50

100.00

รวมพืน้ ที่เช่ าทุกโครงการ

157,215.25

100.00

98.97

หมายเหตุ *1 กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที ่อาคารคลังสิ นค้าและสานักงานที ่ยงั ไม่มีผู้เช่าตามพื น้ ที ่เช่าที ่รวมที ่ระบุไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่ ากับผู้เช่ าปัจจุบนั คื อ
ประมาณ 62,102.25 ตารางเมตร เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมี ผู้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทากับ WHA ต่อไป
2
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคาร คื อ OfficeMate Public Company Limited ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น COL Public Company Limited เมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2558
3
* พืน้ ที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบนั อยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผู้เช่า ได้มีการดัดแปลงพืน้ ที ่ภายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F
ของผู้เช่าซึ่งทาให้พืน้ ที ใ่ ช้สอยได้จริ งอยู่ทีป่ ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยืน่ ขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
4
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคาร คื อ Bio Consumer Co., Ltd. ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น Neo Corporate Co., Ltd. เมือ่ วันที ่ 4 มกราคม 2559
5
* อ้างอิ งถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพือ่ การเช่าอาคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ลงวันที ่
3 กันยายน 2558 ซึ่งสถานะ ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ Osotspa Co., Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่ งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
6
* ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ LF Logistics (Thailand) Limited (สาหรับสัญ ญาเช่าที ่จะกาลังจะครบกาหนดสัญญาและ
สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้าเพิ่มเติ ม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
7
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคาร AAL Phase 1 คือ AAL Company Limited ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น Honda Logistics Asia Company Limited เมือ่ วันที ่ 3 มิ ถนุ ายน 2556
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2. พื ้นที่หลังคาของคลังสินค้ า

โครงการ
1.

2.

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

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

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร กม. 5
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
50,143.60
จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัทย่อย
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
59,986.30*2
จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัทย่อย
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ าหลังคาทุก
110,129.90
โครงการ

45.53

*1

30 พฤศจิกายน 2584

25 ปี

54.47

*3

30 พฤศจิกายน 2574

15 ปี
(สิทธิในการต่อสัญญาอีก 10 ปี )

100.00

0.00%

หมายเหตุ *1 ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงว่าหากวันที ก่ องทรัสต์ เข้าลงทุนยังไม่มีผู้เช่าหลังคาดังกล่าว ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้ แต่
วันทีก่ องทรัสต์ เข้าลงทุน ในอัตราตารางเมตรละ 3 บาท ปรับค่าเช่า 10% ทุก 5 ปี ทัง้ นี ้ อัตราค่าเช่าพืน้ ทีห่ ลังคาของอาคารดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าพืน้ ทีห่ ลังคาใน
ปัจจุบนั ที ่ WHA ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็ นอัตราค่าเช่าพืน้ ที ่หลังคาที ่ครอบคลุมต้นทุนการเตรี ยมความพร้อมของโครงสร้างหลังคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้ มี อตั รากาไรตามที ่
ต้องการ
2
* พืน้ ที ่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพืน้ ที ่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพือ่ ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ทีต่ ิ ดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
3
* ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงว่าหากวันที ่กองทรัสต์ เข้าลงทุนยังไม่มีผู้เช่าหลังคาดังกล่าว ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ เป็ นระยะเวลา 15 ปี (สิ ทธิ ใน
การต่อสัญญาอีก 10 ปี ) นับตัง้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุน ในอัตราตารางเมตรละ 3 บาท ปรับค่าเช่า 10% ทุก 5 ปี ทัง้ นี ้ อัตราค่าเช่าพืน้ ทีห่ ลังคาของอาคารดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าทีส่ ามารถเทียบเคียง
ได้กบั อัตราค่าเช่าพืน้ ที ่หลังคาในปัจจุบนั ที ่ WHA ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็ นอัตราค่าเช่าพืน้ ที ่หลังคาที ่ครอบคลุมต้นทุนการเตรี ยมความพร้อมของโครงสร้างหลังคาในการวางแผง
โซลาร์ รวมทัง้ มีอตั รากาไรตามทีต่ ้องการ
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3. พื ้นที่ลานจอดรถของอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน

โครงการ
1.
2.

ผู้เช่ า

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติ ร กม. 5
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. 2,378.90
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
Honda Logistics Asia Company Limited
1,350.00
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ าลานจอดรถทุกโครงการ
3,728.90

สัดส่ วนการเช่ าของผู้
อัตราการเช่ าพืน้ ที่เฉลี่ย ณ วันสิน้ สุดของ
เช่ าต่ อพืน้ ที่เช่ า
วันที่กองทรัสต์ WHART สัญญาเช่ า และ
ทัง้ หมด
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน
สัญญาบริการ
(ร้ อยละ)

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่ า และสัญญาบริการ
ณ กองทรัสต์ WHART
คาดว่ าจะเข้ าลงทุน

63.80

100.00%

31 กรกฎาคม 2572

12 ปี 8 เดือน

36.20
100.00

100.00%
0.00%

31 สิงหาคม 2566

6 ปี 9 เดือน
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3.3

ประมาณการรายได้ ท่ คี าดว่ ากองทรัสต์ WHARTจะได้ รับในช่ วงปี แรก

ประมาณการรายได้ ที่กองทรัสต์ WHART จะได้ รับในช่วงปี แรก ประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การที่ได้
จ่ายช าระเป็ น เงิ น สดจริ ง โดยมี รายละเอีย ดของประมาณการรายได้ สาหรั บ ปี ตัง้ แต่วัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 – 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังนี ้
ล้ านบาท
ล้ านบาท
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
หลังการลงทุน
ที่มีอยู่เดิม*1
เพิ่ม*2
716.09
1,061.65
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
2.44
4.23
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
718.53
1,065.87
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์*3
กาไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์

15.24
10.28
693.02

22.24
19.76
1,023.87

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กาไรสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไร

55.75
42.00
122.63
472.62

80.77
67.37
171.58
704.16

บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าเช่าที่ดินที่มิได้ จ่ายเป็ นเงินสดจริ ง
บวกกลับ ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริ การที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจริ ง
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไรและแบ่ งส่ วนทุน

42.00
(34.74)
2.74
20.63
503.26

67.37
(58.14)
4.94
31.92
750.25

16.76

24.52

520.02

774.77

บวกกลับ ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
เงินสดสุ ทธิ ท่ ีสามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไรและแบ่ งส่ วนทุ นรวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่มรอขอคืน
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุน (ร้ อยละ)
ป ระมาณ ก ารการปั นส่ วนแบ่ งก าไรและการแบ่ งส่ วนทุ นรวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่มรอขอคืน

99.80

99.80

518.98

773.22

จานวนหน่วยทรัสต์*4 (ล้ านหน่วย)

661.67

977.96

ประมาณอั ตราการปั นส่ วนแบ่ งก าไรและการแบ่ งส่ วนทุ น ต่ อหน่ วย
(บาท)
การปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาท)
การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)

0.76
0.02
0.78

0.77
0.02
0.79

ในกรณี ท่ ีกองทรั สต์ มีการรั บรู้ ผลขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ (Unrealised
Loss) จากการด้ อยค่ าสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง
การปั นส่วนแบ่งกาไรและการแบ่งส่วนทุนต่5อหน่วย (บาท)
การคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย (บาท)*
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการคืนส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)

0.63
0.15
0.78

0.62
0.17
0.79

หมายเหตุ *1 อสังหาริ มทรัพย์ ทีม่ ี อยู่เดิ มอ้างอิงอสังหาริ มทรัพย์ ทีก่ องทรัสต์ ได้เข้าลงทุนแล้ว 6 โครงการ
*2 อสังหาริ มทรัพย์ หลังการลงทุนเพิ่มอ้างอิงอสังหาริ มทรัพย์ ทีม่ ี อยู่เดิ มและอสังหาริ มทรัพย์ ใหม่ทีก่ องทรัสต์ ประสงค์ จะลงทุนเพิ่ม
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*3 ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับส่วนเพิ่มทุนรวมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าภาษี โรงเรื อนจานวน 1.1 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายที เ่ กีย่ วข้องกับการบริ หารพืน้ ที ส่ ่วนกลาง อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าทาความสะอาด เป็ นต้นจานวน 1.7 ล้านบาท
4
* จานวนหน่วยทรัสต์ เป็ นตัวเลขอ้างอิงเพือ่ ใช้ในการคานวณเท่านัน้ โดยคานวณมาจากราคาทรัพย์สินทีล่ งทุนเพิ่มจานวน 4,190 ล้าน
บาทและราคาหน่วยทรัสต์ ที่ 9.80 บาท จานวนหน่ วยทรัสต์ ที่กองทรัสต์ จะลงทุนสุดท้ าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรื อเท่ ากับ ที ่
ประมาณการนีไ้ ว้ได้
*5 ในกรณี ที่ราคาประเมิ นของทรัพย์ สินที ่กองทรัสต์ ลงทุนในสิ ทธิ การเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม.18) และ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) ส าหรับ อสังหาริ มทรัพ ย์ ที่ มี อยู่ เดิ ม โดยเพิ่ ม WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) สาหรับอสังหาริ มทรัพย์ หลังการลงทุน มี ราคาประเมิ นของสิ ทธิ การเช่าสิ้ นงวดลดลง และมี การรับรู้ผล
ขาดทุนที ่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ ง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิ ทธิ การเช่า โดยสมมติ ให้มูลค่าการด้อยค่าเท่ากับยอดคงค้างของ
สัญญาสิ ทธิ การเช่าที ่โดยปกติ ตดั จาหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิ ทธิ การเช่า ณ วันสิ้ นรอบบัญชี จะ
ขึ้ นอยู่กบั ราคาประเมิ นที ่จัดทาโดยผู้ประเมิ นมู ลค่ าทรัพย์ สินอิ สระซึ่ งการคานวณมูลค่าสิ ทธิ การเช่ าจะมี ปั จจัยที ่เกี ่ยวข้ องหลาย
ประการ อาทิ เช่น อัตราการเช่าและเติ บโตของรายได้ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าสิ ทธิ การเช่าที ่
คานวณได้เพิ่มสูงขึ้ น เท่าเดิ ม หรื อลดลง ดังนัน้ การคานวณการปันส่วนแบ่งกาไรและการคืนส่วนทุนด้วยวิ ธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น
(ลดมูลค่าสิ ทธิ การเช่าเป็ นจานวนเท่ากันตามอายุสญ
ั ญาเช่า) จึ งเป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างผลกระทบที ่อาจเกิ ดขึ้ นในกรณี ที่มูลค่า
สิ ทธิ การเช่าในอนาคตลดลงในอัตราทีเ่ ท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่าเท่านัน้
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4.

ตารางสรุ ปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติม
สิทธิการเช่ าช่ วงและกรรมสิทธิ์ท่ ดี ินที่ตงั ้ โครงการ
สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน
รวม

66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
166 ไร่ 36 ตารางวา

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
-

ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิจิตร กม. 5

รับโอนสิทธิ การเช่าช่วงจากบริ ษั ท ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

-

ที่ ดิ น โ ค ร ง ก า ร WHA Mega Logistics Center รับ โอนกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิน จาก บริ ษั ท ดับ บลิว
ลาดกระบัง
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

พื ้นที่เช่าทังหมดที
้
่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร)
- อาคาร
159,141.00
- ส่วนหลังคา
110,129.90
- ลานจอดรถ
3,728.90
1
ราคาประเมินทรัพย์ สินรวมเฉพาะส่ วนที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุน* (บาท)
ราคาประเมินโดยบริษัท กรุ งเทพประเมินราคา จากัด
4,008,000,000
ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท
3,826,000,000
แอดไวเซอรี่ จากัด
มูลค่ าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่
เกิน (บาท)

4,190,000,000

หมายเหตุ *1 ราคาประเมิ นทรัพย์สิน ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม

5.

สรุ ป ข้ อ มู ล อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี ก องทรั ส ต์ WHART ลงทุ น อยู่ เดิ ม และอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี ก องทรั ส ต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยูเ่ ดิม ได้ แก่
1.
การลงทุ น ครั ้ง แรก ได้ แ ก่ กรรมสิ ท ธิ์ และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า ในที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลูก สร้ างประเภท
คลังสินค้ าและอาคารโรงงาน ใน 3 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง
Phase 1 และโครงการศูน ย์ ก ระจายสิ น ค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 2 (2) โครงการ WHA Mega
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23) พื ้นที่รวมตามสัญญาเช่า ณ ปั จจุบนั 167,333.45 ตารางเมตร และพื ้นที่
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2.

เช่าหลังคาประมาณ 74,617.34 ตารางเมตร บนที่ดิน ตามโฉนดรวมประมาณ 174 ไร่ 2 งาน 88.9
ตารางวา รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1. โครงการศูนย์ กระจายสินค้ า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์ กระจาย
สิน ค้ า WHA ลาดกระบั ง Phase 2 ตัง้ อยู่ที่ต าบลคลองสามประเวศ อาเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 38139 เลขทีด่ ิน
18 หน้ าสารวจ 5599 เนื ้อที่ตามโฉนด 35 ไร่ ) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าพร้ อมสานักงาน
จานวน 1 หลัง (ตึก 1 ชันเชื
้ ่อมกับตึก 2 ชัน)
้ พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 35,318.97 ตาราง
เมตร และกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อ
การใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ
1.2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ตังอยู
้ ต่ าบลบางโฉ
ลง อาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วย สิทธิการเช่าที่ดินรวม 2
โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 666 เลขที่ดิน 299 หน้ าสารวจ 306 เนื ้อที่ ตามโฉนด 43 ไร่ 3 งาน
28 ตารางวาและโฉนดที่ดินเลขที่ 38919 เลขที่ดิน 298 หน้ าสารวจ 5678 เนื ้อที่ ตามโฉนด
30 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ ารวม 7 หลัง พืน้ ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 72,179.48 ตารางเมตร พืน้ ที่เช่าหลังคารวมประมาณ 23,976.30 ตารางเมตร
และกรรมสิท ธิ์ ในสิ่งปลูก สร้ างและทรั พ ย์ สิน อื่ น ๆ อัน เป็ น ส่ว นควบของอาคาร เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เกี่ ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ
1.3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตังอยู
้ ่ตาบลบาง
เสาธง อาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 4
โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 18265 เลขที่ดิน 120 หน้ าสารวจ 1119 เนื ้อที่ตามโฉนด 53 ไร่ 15.8
ตารางวา, โฉนดที่ ดินเลขที่ 8504 เลขที่ดิน 83 หน้ าสารวจ 1271 เนือ้ ที่ตามโฉนด 10 ไร่ 2
งาน 80 ตารางวา, โฉนดที่ดินเลขที่ 5533 เลขที่ดิน 853 หน้ าสารวจ 33128 เนื ้อที่ตามโฉนด
2 งาน 63.1 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 5534 เลขที่ดิน 76 หน้ าสารวจ 33129 เนื ้อที่ตาม
โฉนด 2 งาน 63 ตารางวา) กรรมสิทธิ์ในอาคารพร้ อมสานักงาน จานวนรวม 3 หลัง พื ้นที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 59,835.00 ตารางเมตร พื น้ ที่ เช่ า หลัง คารวมประมาณ 50,641.04
ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของอาคาร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อ
การใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ
การลงทุนในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 1 ได้ แก่กรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิการเช่าในที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
ประเภทคลัง สิน ค้ า และอาคารโรงงาน ใน 3 โครงการ ได้ แ ก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 4 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วั ง น้ อย 61 และ (3)
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี พื น้ ที่ รวมตามสัญ ญาเช่า ณ ปั จจุบัน 174,913.55
ตารางเมตร และพืน้ ที่เช่าหลังคาประมาณ 94,856.25 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ
184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.1.

2.2.

2.3.

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 4 ตัง้ อยู่ที่ ต าบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดิน
เลขที่ 110571 เนื อ้ ที่ ต ามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา) กรรมสิ ท ธิ์ อ าคารคลัง สิ น ค้ าและ
สานักงานจานวน 5 หลัง พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่า
หลังคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สิน
อื่ น ๆ อัน เป็ น ส่ว นควบของที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ ของที่ดินและอาคารใน
โครงการ
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ตังอยู
้ ท่ ี่ ตาบลบ่อตาโล่ อาเภอวังน้ อย
จังหวัด พระนครศรี อ ยุธยา ประกอบด้ วยสิท ธิ การเช่าที่ ดิ นรวม 3 โฉนด (โฉนดที่ดิ น เลขที่
28892, 28895, และ 28896) ตามสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสัญญา
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื ้อทีต่ ามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16
ตารางวา มี ก าหนดระยะเวลาการเช่ า 30 ปี ตัง้ แต่วัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึ ง 30
เมษายน พ.ศ. 2585 กรรมสิท ธิ์ อ าคารคลังสิน ค้ า และส านักงานจ านวน 5 หลัง พื น้ ที่ เช่ า
อาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่ าหลังคารวมประมาณ 26,472.05
ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุ รี ตัง้ อยู่ที่ ต าบลหนองปลาหมอ อาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 50692
และ 50693 เนื ้อที่ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา) กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและ
สานักงานจานวน 3 หลัง พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร และกรรมสิทธิ์ใน
สิง่ ปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของ
ที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ
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5.1

รายละเอียดทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ WHART
โครงการ

พืน้ ที่ดนิ
พืน้ ที่คลังสินค้ าประมาณ พืน้ ที่หลังคาประมาณ
กรรมสิทธิ์บนที่ดนิ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)

พืน้ ที่ลานจอดรถ
(ตารางเมตร)

โค รงก ารศู น ย์ ก ระจ าย สิ น ค้ า WH
ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2

35-0-0.0

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(Freehold)

35,318.97

-

-

โครงการ WHA Mega Logistic Center
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ ลงทุนครัง้ แรก ถนนบางนา-ตราด กม. 18

74-2-67.0

สิทธิการเช่าที่ดิน
(Leasehold)

72,179.48

23,976.30

-

โครงการ WHA Mega Logistic Center
ถนนบางนา-ตราด กม. 23

65-0-21.9

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(Freehold)

59,835.00

50,641.04

-

รวม

174-2-88.9

167,333.45

74,617.34

-

โครงการ WHA Mega Logistic Center
ชลหารพิจิตร กม. 4

81-0-15.9

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(Freehold)

80,745.55

68,384.20

-

69-0-16.0

สิทธิการเช่าที่ดิน
(Leasehold)

61,182.00

26,472.05

-

34-3-12.0

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(Freehold)

32,986.00

-

-

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
โครงการ WHA Mega Logistic Center
กองทรัสต์ ลงทุนในการ
วังน้ อย 61
ลงทุนเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
โครงการ WHA Mega Logistic Center
สระบุรี
รวม

184-3-43.9

174,913.55

94,856.25

-

รวมอสังหาริมทรัพย์ ท่ มี ีอยู่เดิม

359-2-32.80

342,247.00

169,473.59

-
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โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ จะลงทุน
เพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 2)

พืน้ ที่ดนิ
พืน้ ที่คลังสินค้ าประมาณ พืน้ ที่หลังคาประมาณ
กรรมสิทธิ์บนที่ดนิ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)

พืน้ ที่ลานจอดรถ
(ตารางเมตร)

โครงการ WHA Mega Logistic Center
ชลหารพิจิตร กม. 5

66-2-85.0

สิทธิการเช่าช่วงใน
ที่ดิน (Leasehold)

64,031.0012

50,143.60

2,378.90

โครงการ WHA Mega Logistic Center
ลาดกระบัง

99-1-51.0

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(Freehold)

95,110.00

59,986.3013

1,350.00

รวม

166-0-36.0

159,141.00

110,129.90

3,728.90

รวมทัง้ สิน้

525-2-68.8

501,388.00

279,603.49

3,728.90

พื ้นทีท่ ีป่ รากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่า ได้มีการดัดแปลงพื ้นทีภ่ ายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ ช่าซึ่งทาให้พื้นทีใ่ ช้สอยได้จริ งอยู่
ทีป่ ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการพิ จารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
13
พื ้นทีเ่ ช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้นทีเ่ ช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีต่ ิ ดตัง้ บนหลังคา (Solar
Rooftop) ซึ่งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
12

25

5.2

ข้ อมูลของผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ า ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นวันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่ าจะเข้ าลงทุน

ชื่อผู้เช่ า

ประเภทธุรกิจ

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

ชื่อโครงการ

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)

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

ผู้ผลิต,ค้ าปลีก,ค้ าส่ง จาหน่ายยา
และเวชภัณฑ์ จาหน่ายสินค้ า
อุปโภคและบริ โภค

25,853.35

7.55

25,853.35

5.18

บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จากัด

บริ การขนส่งและบริ การคลังสินค้ า

19,944.99

5.83

19,944.99

3.99

4,692.69

1.37

4,692.69

0.94

4,337.69

1.27

4,337.69

0.87

บริ ษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซี
เอส (ประเทศไทย) จากัด

ค้ าส่งในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ ส่วนประกอบและ
ชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบ
PRINTED CIRCUIT BOARD
(PCB)
บริ การด้ านการจัดการงานการ
ขนส่งสินค้ า การบริ หารคลังสินค้ า
ธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้ า และรับ
บริ การนาออกของจากท่าเรื อตาม
พิธีศลุ กากร

WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนาตราด กม.18)
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ชื่อผู้เช่ า

บริ ษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ประเภทธุรกิจ

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

ชื่อโครงการ

ให้ บริ การรับฝากสินค้ า การจัดการ
สินค้ าและโลจิสติกส์ครบวงจร
รับเป็ นที่ปรึกษาด้ านบริ หารงาน
สินค้ าคงคลัง ขนส่งและขนถ่าย
สินค้ าภายในประเทศ
บริ การขนส่ง นายหน้ าตัวแทนออก
ของ และอื่นๆ

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ

ผู้ผลิต,นาเข้ าและจาหน่ายรถยนต์
นาเข้ าและจาหน่ายอะไหล่และ
ชิ ้นส่วนรถยนต์
จาหน่ายชา กาแฟ อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมอบ คุกกี ้และเครื่ อง
บริ โภคอื่นๆ ประกอบกิจการสัง่ เข้ า
อุปกรณ์การทากาแฟเพื่อจาหน่าย
ในประเทศ
รับเป็ นที่ปรึกษาด้ านบริ หารงาน

WHA Mega Logistics
Center (ถนนบางนาตราด กม.23)
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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)

4,337.69

1.27

4,337.69

0.87

4,337.69

1.27

4,337.69

0.87

4,337.69

1.27

4,337.69

0.87

4,337.69

1.27

4,337.69

0.87

44,813.00

13.09

44,813.00

8.97

7,569.00

2.21

7,569.00

1.52

7,453.00

2.18

7,453.00

1.49

ชื่อผู้เช่ า

ประเภทธุรกิจ

สินค้ าคงคลัง ขนส่งและขนถ่าย
สินค้ าภายในประเทศ
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศ ประกอบกิจการคลังสินค้ าและการ
ไทย) จากัด
ขนส่ง
การบริ หารการจัดจาหน่ายเสื ้อผ้ า
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สาเร็ จรูปและเครื่ องแต่งกาย
การบริ หารจัดการเกี่ยวกับเส้ นทาง
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่
การขนส่งการจัดเก็บและกระจาย
จากัด
สินค้ า การบรรจุสนิ ค้ า การจ่า
หน้ าที่อยู่
ห้ างสรรพสินค้ า
Central Department Store Ltd.

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

ชื่อโครงการ

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)

ไทย) จากัด

Hitachi Transport System
(Thailand) Ltd.
TITAN-VNS Auto Logistics Co.,
Ltd.
บริ ษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด

บริ การขนส่งและบริ การคลังสินค้ า

โครงการศูนย์กระจาย
สินค้ า WHA ลาดกระบัง
Phase 1 และ Phase 2

WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม.
4)

ประกอบกิจการบรรจุหีบห่อสินค้ า
ทุกชนิด
การผลิต นาเข้ า ขายรองเท้ า
สาเร็ จรูป
28

18,155.97

5.30

18,155.97

3.64

17,163.00

5.01

17,163.00

3.44

19,277.55

5.63

19,277.55

3.86

16,897.00

4.94

16,897.00

3.38

9,880.00

2.89

9,880.00

1.98

6,848.00

2.00

6,848.00

1.37

6,303.00

1.84

6,303.00

1.26

ชื่อผู้เช่ า

Berli Jucker Logistics Limited
Yusen Logistics (Thailand) Co.,
Ltd.
บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จากัด

ประเภทธุรกิจ

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

ชื่อโครงการ

คลังสินค้ าและขนส่ง บริ การด้ านพิธี
การออกสินค้ า
บริ การขนส่ง นายหน้ าตัวแทนออก
ของ และอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จากัด
LF Logistic (Thailand) Limited Mar
DHL Global Forwarding
(Thailand) Limited
LF Logistic (Thailand) Limited B
LF Logistic (Thailand) Limited –
B (Hazardous)

ให้ บริ การขนส่ง
ประกอบกิจการคลังสินค้ าและการ
ขนส่ง
บริ การตัวแทนขนส่งและจัดระวาง
สินค้ า
ประกอบกิจการคลังสินค้ าและการ
ขนส่ง
ประกอบกิจการคลังสินค้ าและการ
ขนส่ง

โครงการ WHA Mega
Logistic Center วังน้ อย
61
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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)

7,366.00

2.15

7,366.00

1.48

4,990.00

1.46

4,990.00

1.00

2,460.00

0.72

2,460.00

0.49

6,724.00

1.96

4,120.00

1.35

33,450.00

9.77

33,450.00

6.70

15,364.00

4.49

15,364.00

3.08

6,642.00

1.94

6,642.00

1.33

3,908.00

1.14

3,908.00

0.78

1,818.00

0.53

1,818.00

0.36

ชื่อผู้เช่ า

Hitachi Transport System
(Thailand)

ประเภทธุรกิจ

บริ การขนส่งและบริ การคลังสินค้ า

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
Sino-Pacific Trading (Thailand)
Co., Ltd.
COL Public Company Limited*1
Yusen Logistics (Thailand) Co.,
Ltd.
LF Logistics (Thailand) Limited

จัดจาหน่ายสินค้ าประเภท อาหาร
ขนม ลูกอม และเครื่ องดื่ม
จัดจาหน่ายเครื่ องเขียน อุปกรณ์
สานักงาน คอมพิวเตอร์ ไอที และ
เฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน
บริ การขนส่ง นายหน้ าตัวแทนออก
ของ และอื่นๆ
ประกอบกิจการคลังสินค้ าและการ
ขนส่ง

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

ชื่อโครงการ

WHA Mega Logistics
Center (สระบุรี)

WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร
กม. 5)

อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า
Osotspa Co., Ltd.*2
Neo Corporate Co., Ltd*3

ผู้ผลิตสินค้ าอุปโภค บริ โภค และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคและ
เครื่ องสาอาง

WHA Mega Logistics
Center (ลาดกระบัง)
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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)

15,879.00

4.64

15,879.00

3.18

17,107.00

5.00

17,107.00

3.42

39,188.25

24.92

39,188.25

7.85

9.380.00

5.97

9.380.00

1.88

7,156.00

4.55

7,156.00

1.43

4,765.00

3.03

4,765.00

0.95

1,616.00

1.03

1,616.00

0.32

21,820.00

13.88

21,820.00

4.37

20,025.00

12.74

20,025.00

4.01

ชื่อผู้เช่ า

ประเภทธุรกิจ

Honda Logistics Asia Company
Limited*4

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

ชื่อโครงการ

บริ การโลจิสติกส์

รับเป็ นที่ปรึกษาด้ านบริ หารงาน
Menlo Worldwide (Thailand) Ltd. สินค้ าคงคลัง ขนส่งและขนถ่าย
สินค้ าภายในประเทศ
Linex International (Thailand)
ให้ บริ การขนส่งขนถ่ายสินค้ าและ
Co., Ltd.
บริ หารจัดการคลังสินค้ า
ประกอบกิจการคลังสินค้ าและการ
LF Logistics (Thailand) Limited*5
ขนส่ง
OOLC Logistic (Thailand)
บริ การขนส่งและโลจิสติกส์
Limited
Wisdom Logistics Solution Co.,
ให้ เช่าและบริ การคลังสินค้ า
Ltd.
รวม
หมายเหตุ

1

*

342,247.00

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)

16,603.00

10.56

16,603.00

3.32

9,747.00

6.20

9,747.00

1.95

9,747.00

6.20

9,747.00

1.95

9,747.00

6.20

9,747.00

1.95

4,696.00

2.99

4,696.00

0.94

2,725.00

1.73

2,725.00

0.55

157,215.25

100.00

499,462.25

100.00

ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคารคื อ Officemate Public Company Limited ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น COL Public Company Limited เมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2558
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*2

อ้างอิงถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพือ่ การเช่าอาคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ลง
วันที ่ 3 กันยายน 2558 ซึ่งสถานะ ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ Osotspa Co., Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่ ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
3
*
ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคารคื อ Bio Consumer Co., Ltd จากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น Neo Corporate Co., Ltd เมือ่ วันที ่ 4 มกราคม 2559
4
*
ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคาร AAL Phase 1 คือ AAL Co., Ltd ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น Honda Logistics Asia Company Limited เมือ่ วันที ่ 3 มิ ถนุ ายน 2556
5
*
ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ LF Logistics (Thailand) Limited (สาหรับสัญญาเช่าทีจ่ ะกาลังจะครบกาหนดสัญญาและ
สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้าเพิ่มเติ ม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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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
บริ ษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จากัด
WHA Mega Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด กม.18)
บริ ษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า*2
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
อสังหาริมทรัพย์
WHA Mega Logistics Center
บริ ษัท สตาร์ บคั ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ ก อ ง ท รั ส ต์
(ถนนบางนา-ตราด กม.23)
WHARTล ง ทุ น
บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จากัด
อยู่เดิม
บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
โครงการศูนย์กระจายสินค้ า WHA
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)*3
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
Central Department Store Limited
Hitachi Transport System (Thailand) Ltd.
WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 4)
Berli Jucker Logistics Limited
TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd.
บริ ษัท บาจา (ประเทศไทย) จากัด
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พืน้ ที่เช่ าอาคาร
(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
12,597.00
4,566.00
19,277.55
16,897.00
9,880.00
7,366.00
6,848.00
6,303.00

วันสิน้ สุดของ
สัญญาเช่ า
15 มกราคม 2560
31 มีนาคม 2561
31 พฤษภาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
14 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2561

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่ า*1
1.5 เดือน
1 ปี 4 เดือน
6 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
8.5 เดือน
1 ปี 9 เดือน

31 มีนาคม 2561
31 พฤษภาคม 2564
31 มีนาคม 2561
30 กันยายน 2564
14 มีนาคม 2568
1 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2560
31 มกราคม 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
30 มิถนุ ายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2570

1 ปี 4 เดือน
4 ปี 6 เดือน
1 ปี 4 เดือน
4 ปี 10 เดือน
8 ปี 3.5 เดือน
1 ปี 0.5 เดือน
3 ปี
11 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
7 เดือน
10 ปี 3 เดือน

อาคารคลังสินค้ า/อาคารโรงงาน

WHA Mega Logistics Center
(วังน้ อย 61)

WHA Mega Logistics Center
(สระบุรี)

อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์
WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม

WHA Mega Logistics Center
(ชลหารพิจิตร กม. 5)

WHA Mega Logistics Center
(ลาดกระบัง)

ผู้เช่ า
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษัท ไทยพีเจ้ น จากัด
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า*4
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
LF Logistic (Thailand) Limited - Mar
DHL Global Forwarding (Thailand) Limited
LF Logistic (Thailand) Limited - B
LF Logistic (Thailand) Limited – B (Hazardous)
Hitachi Transport System (Thailand)*5
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า*4
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า*4
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. – A2/2
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. - B
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. – C, D
COL Public Company Limited*6
LF Logistics (Thailand) Limited
อยูร่ ะหว่างขันตอนการหาผู
้
้ เช่า*4
Osotspa Co., Ltd.*7
Neo Corporate Co., Ltd*8
Honda Logistics Asia Company Limited*9 - AAL Ph 1
34

พืน้ ที่เช่ าอาคาร
(ตารางเมตร)
4,990.00
2,460.00
6,724.00
33,450.00
15,364.00
6,642.00
3,908.00
1,818.00
15,879.00
8,552.00
8,555.00
7,156.00
3,080.00
7,156.00
28,952.25
9,380.00
4,765.00
1,616.00
21,820.00
20,025.00
12,114.00

วันสิน้ สุดของ
สัญญาเช่ า
31 มีนาคม 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
30 พฤศจิกายน 2561
30 มิถนุ ายน 2560
31 มกราคม 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561
20 ตุลาคม 2559
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
31 สิงหาคม 2560
31 ตุลาคม 2561
30 มิถนุ ายน 2561
31 กรกฎาคม 2572
31 กรกฎาคม 2560
31 ธันวาคม 2560

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

31 มกราคม 2562
31 ตุลาคม 2561
31 สิงหาคม 2566

2 ปี 2 เดือน
1 ปี 11 เดือน
6 ปี 9 เดือน

2 ปี
2 ปี
9 เดือน
1 ปี 11เดือน
1 ปี 7เดือน
12 ปี 8 เดือน
8 เดือน
1 ปี 1 เดือน

อาคารคลังสินค้ า/อาคารโรงงาน

ผู้เช่ า
Honda Logistics Asia Company Limited – AAL Ph 2
Menlo Worldwide (Thailand) Ltd.
Linex International (Thailand) Co., Ltd.
LF Logistics (Thailand) Limited*10
OOLC Logistic (Thailand) Limited
Wisdom Logistics Solution Co., Ltd.
รวม

*1
*2
*3

พืน้ ที่เช่ าอาคาร
(ตารางเมตร)
4,489.00
9,747.00
9,747.00
9,747.00
4,696.00
2,725.00
499,462.25

วันสิน้ สุดของ
สัญญาเช่ า
18 กันยายน 2566
14 ตุลาคม 2560
31 สิงหาคม 2561
30 มิถนุ ายน 2564
15 กุมภาพันธ์ 2561
31 กรกฎาคม 2565

อายุคงเหลือของ
สัญญาเช่ า*1
6 ปี 9.5 เดือน
10.5 เดือน
1 ปี 9 เดือน
4 ปี 7 เดือน
1 ปี 2.5 เดือน
5 ปี 8 เดือน

อายุคงเหลือของสัญญาเช่าจะนับจากวันทีก่ องทรัสต์ WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติ ม ทัง้ นี ้ วันทีโ่ ดยประมาณทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเป็ นวันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ปัจจุบนั เป็ นพืน้ ที ว่ ่าง และอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการหาผู้เช่ารายใหม่
สัญญาเช่าที ่ทากับบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) จะสิ้ นสุดลงในวันที ่ 30 พฤษภาคม 2559 แต่ทงั้ นี ้ WHA ได้ตกลงชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที ่ที่ยงั ไม่มีผู้เช่าของอาคาร
คลังสิ นค้าและสานักงาน เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที ่กองทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์ สินครั้งแรก หรื อจนกว่าจะมี ผู้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงื อ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที ่
กองทรัสต์ WHART ได้เข้าทากับ WHA
4
* กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที ่ที่ยงั ไม่มีผู้เช่า สาหรับพืน้ ที ่อาคารคลังสิ นค้าและสานักงาน เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติ ม หรื อจนกว่าจะมี ผู้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี ้ เงือ่ นไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที ก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทากับ WHA ต่อไป
5
* อยู่ระหว่างการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
6
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคารคือ Officemate Public Company Limited ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น COL Public Company Limited เมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2558
7
* อ้างอิ งถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพือ่ การเช่าอาคารคลังสิ นค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
ลงวันที ่ 3 กันยายน 2558 ซึ่ งสถานะ ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ Osotspa Co., Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
8
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคารคือ Bio Consumer Co., Ltd จากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น Neo Corporate Co., Ltd เมือ่ วันที ่ 4 มกราคม 2559
9
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคาร AAL Phase 1 คือ AAL Co., Ltd ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริ ษัทเป็ น Honda Logistics Asia Company Limited เมือ่ วันที ่ 3 มิ ถนุ ายน 2556
10
* ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ LF Logistics (Thailand) Limited (สาหรับสัญญาเช่าที ่จะกาลังจะครบกาหนดสัญญา
และสัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้าเพิ่มเติ ม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
ที่มา: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

35

5.4

สัดส่ วนรายได้

ประเภทอุตสาหกรรม

ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ (3PLs)
ผู้ผ ลิต สิ น ค้ า อุป โภคบริ โภคที่ ใช้ แล้ ว
หมดไปอย่างรวดเร็ ว (FMCG)
ผู้ ผลิ ต และโรงงาน อุ ต สาห ก รรม
(Manufacturer)
Undertake
Vacant
รวม

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ าคิดเทียบพืน้ ที่ให้ เช่ ารวม*1
(ร้ อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์ WHARTจะ
รวม
ลงทุนอยู่เดิม
ลงทุนเพิ่มเติม
52.28%
41.46%
48.88%
19.54%

51.54%

29.61%

19.95%

5.97%

15.55%

6.96%

1.03%

5.09%

1.27%

0.00%

0.87%

100.00%

100.00%

100.00%

หมายเหตุ *1 เป็ นสัด ส่วนพื ้นที ่เช่าส าหรับ ณ วัน ที ่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน ใน
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม

ตารางแสดงรายชื่ อ ผู้ เช่ าที่ มี พื น้ ที่ เช่ า สู งสุ ด 10 อั น ดั บ แรก โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ างอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี
กองทรั ส ต์ WHART ลงทุ น อยู่ เดิ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ กองทรั ส ต์ WHART จะลงทุ น เพิ่ มเติ ม และ
อสังหาริมทรัพย์ ทงั ้ หมดหลังจากที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนเพิ่มเติม
รายชื่อผู้เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHARTลงทุน
อยู่เดิม

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHARTจะ
ลงทุนเพิ่มเติม

อสังหาริมทรัพย์ ทงั ้ หมด
หลังจากที่กองทรัสต์
WHARTเข้ าลงทุนเพิ่มเติม

1

บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จากัด

Sino-Pacific Trading
(Thailand) Co., Ltd.

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด

2

บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

Osotspa Co., Ltd.*1

บริ ษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ ต
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จากัด

3

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด

Neo Corporate Co.,
Ltd*2

บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

4

Thai Beverage Logistics
Co., Ltd.

Honda Logistics Asia
Company Limited

Sino-Pacific Trading
(Thailand) Co., Ltd.

5

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์

Thai Beverage Logistics

ลาดับ
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รายชื่อผู้เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHARTลงทุน
อยู่เดิม

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรัสต์ WHARTจะ
ลงทุนเพิ่มเติม

อสังหาริมทรัพย์ ทงั ้ หมด
หลังจากที่กองทรัสต์
WHARTเข้ าลงทุนเพิ่มเติม

ไทย) จากัด

(ประเทศไทย) จากัด*3

Co., Ltd.

6

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด

7

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ
บิวชัน่ จากัด

Linex
International
(Thailand) Co., Ltd.

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

8

บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

COL Public Company
Limited*4

Osotspa Co., Ltd.

9

Central Department Store
Limited

บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จากัด

10

บริ ษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์
(ประเทศไทย) จากัด

OOLC Logistic
(Thailand) Limited

Neo Corporate Co., Ltd*2

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ าจาก
ผู้เช่ าที่มีพนื ้ ที่เช่ า
สูงสุด 10 อันดับแรก
คิดเทียบพืน้ ที่เช่ า
รวม (ร้ อยละ)*5

88.00

97.24

95.63

ลาดับ

หมายเหตุ *1 อ้างอิงถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพือ่ การเช่า
อาคารคลังสิ น ค้ า ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ลงวัน ที ่ 3 กัน ยายน 2558 ซึ่ งสถานะ ณ
ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ Osotspa Co.,
Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
2
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคารคื อ Bio Consumer Co., Ltd จากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื ่อบริ ษัทเป็ น Neo
Corporate Co., Ltd เมือ่ วันที ่ 4 มกราคม 2559
3
* ณ ปัจจุบนั สัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้า ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับ LF Logistics
(Thailand) Limited ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง (ส าหรับ สัญ ญาเช่ า ที ่จะก าลังจะครบ
กาหนดสัญญาและสัญญาเช่าอาคารคลังสิ นค้าเพิ่มเติ ม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จก่อนที ่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน
4
* ชื อ่ คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าอาคารคื อ Officemate Public Company Limited ซึ่ งได้จดทะเบี ยนเปลี ่ยนแปลงชื ่อบริ ษัท
เป็ น COL Public Company Limited เมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2558
5
* สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ณ วันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันที ่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม
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5.5

มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ จากการประเมินราคาโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

อสังหาริมทรัพย์

ชื่อโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรั สต์
WHARTลงทุนใน
การเข้ าลงทุนครั ง้
แรก

โครงการศูนย์กระจายสินค้ า
WH ลาดกระบัง Phase 1
และ Phase 2
โครงการ WHA Mega
Logistic Center ถนนบางนาตราด กม. 18
โครงการ WHA Mega
Logistic Center ถนนบางนาตราด กม. 23

อสังหาริมทรัพย์

ชื่อโครงการ

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
(ล้ านบาท)*1

ราคาซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรั สต์ WHARTลงทุนในการ
เข้ าลงทุนครัง้ แรก
(ล้ านบาท)

1,051.00

1,088.21

1,442.00

1,389.34

1,891.00

1,928.82

ราคาสอบทาน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
(ล้ านบาท)*2

ราคาซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรั สต์ WHARTลงทุนในการ
ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1
(ล้ านบาท)

โครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหาร
2,427.10
2,496.00
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
พิจิตร กม. 4
กองทรั สต์
โครงการ WHA Mega
WHARTลงทุนใน
1,224.70
1,286.00
การลงทุนเพิ่มครัง้
Logistics Center วังน้ อย 61
ที่ 1
โครงการ WHA Mega
838.00
864.00
Logistics Center สระบุรี
หมายเหตุ *1 ราคาประเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2559
*2
ราคาสอบทานมู ล ค่ า อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ณ วัน ที ่ 2 มี น าคม 2559 ส าหรับ โครงการ โครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิจิตร กม.4 ณ วันที ่ 3 มีนาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 และ
ณ วันที ่ 4 มีนาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี

38

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
อสังหาริมทรัพย์

ชื่อโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ ี
กองทรั สต์ WHART
จะลงทุนเพิ่ม
(ครัง้ ที่ 2)

โครงการ WHA
Mega Logistics
Center ชลหารพิจิตร
กม. 5
โครงการ WHA
Mega Logistics
Center ลาดกระบัง

ราคาสูงสุดที่จะลงทุน
ในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม (ล้ านบาท)

บริษัท กรุ งเทพ
ประเมินราคาจากัด*1

บริษัท แกรนด์
แอสเซท แอดไว
เซอรี่ จากัด*2

1,405.00

1,405.00

1,539.00

2,603.00

2,421.00

2,651.0

รวม
4,008.00
3,826.00
4,190.00
หมายเหตุ * ราคาประเมิ น มู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท กรุ ง เทพประเมิ น ราคา จ ากัด ตามรายงานการประเมิ นมู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 9 พฤษภาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5
และ ฉบับลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2559 สาหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง (ราคา ณ วันที ่ 1
ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)
*2
ราคาประเมิ นมู ลค่ าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ตามรายงานการประเมิ น มูลค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวัน ที ่ 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วัน ที ่ 1 ธัน วาคม 2559 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัส ต์
WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)
1

6.

นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะดาเนินการร่วมกับ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ กองทรัสต์ WHART จะแต่งตังให้
้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ใน
การกาหนดกลยุทธ์ การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เกิ ดผลดีที่สดุ ต่อการพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีรายละเอียดในเบื ้องต้ นดังนี ้








สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า/ผู้เช่า พร้ อมรับฟั งข้ อเสนอแนะเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สนิ และ/หรื อ
การให้ บริ การ เพื่อรักษาระดับคุณภาพให้ สงู สุดอยูเ่ สมอ
ประเมินและปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าและสถานการณ์ ทางการตลาดเมื่อต้ องหาผู้
เช่ า ใหม่ หรื อ ต่ อ อายุสัญ ญาเช่ า กับ ผู้เช่ า รายเดิ ม เพื่ อ ให้ มี อัต ราการเช่ า สูง สุด และเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ข อง
กองทรัสต์ WHARTและมุง่ เน้ นในการให้ บริ การที่ดี และมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์พร้ อมทังควบคุ
้
มค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน โดยจะ
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ บริ การ
เพิ่ ม ศัก ยภาพของทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั สต์ WHART โดยการบ ารุ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิน ให้ อ ยู่ในสภาพดี แ ละ
เหมาะสมกับการใช้ งาน ปรับปรุ งดูแลภาพลักษณ์ ของโครงการให้ มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงของภาวะตลาดอย่างสม่าเสมอ
ประเมิ น ระดับ การบริ ก ารเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพ และสร้ างโอกาสในการเพิ่ ม ศัก ยภาพของทรัพ ย์ สินอย่า ง
สม่าเสมอ
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การดาเนินการแก้ ไขหรื อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART กับ WHA ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามแนวทางเดิมที่ใช้ ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
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