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ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 

กองทรัสต์ WHART มีความประสงค์จะระดมทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินและสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึง
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน โดยมี
รายละเอียดของการลงทนุเพิ่มเติมดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นโครงการอาคารคลงัสินค้าให้เช่า จ านวน
ทัง้สิน้ 2 โครงการ พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 159,141.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 3,728.90 
ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 110,129.90 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ  166 ไร่ 36 
ตารางวา ประกอบด้วย 

(1) สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน รวมถึงสิ่งปลกูสร้างและ
ทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

(2) กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ตัง้อยู่ที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร  

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุตาม (1) และ (2) รวมกนัเรียกวา่ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  

โครงการดงักลา่วข้างต้นที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุในครัง้นีล้้วนมีท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขนสง่ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนสง่สินค้าไปทัว่ภูมิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร จึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยงัศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ โดยโครงการอาคารคลังสินค้า และ/หรือโรงงานและส านักงานที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนนัน้ เป็นรูปแบบ 
Warehouse Farm ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบสร้างขึน้ตามรูปแบบและมาตรฐานตรงกบัความต้องการ
ของผู้ เช่าโดยเฉพาะ (Built-to-Suit) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนตัวผู้ เช่า อาคารดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่าง
เหมาะสม และแบบ General Warehouse มาตรฐานสงู ซึ่งสามารถรองรับความต้องการขยายพืน้ที่ของลกูค้าปัจจุบัน 
และเพิ่มฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหม่ซึ่งในปัจจุบนัมีความสนใจเช่าระยะสัน้ แต่มีศักยภาพในการเพิ่มพืน้ที่เช่าและ
อาจต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 วตัถปุระสงค์และเหตผุลใน
การเพิ่มเงินทนุและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม) ดงันัน้ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการเช่าเต็มพืน้ท่ีเพื่อสร้างรายได้อย่างมัน่คงและต่อเนื่องใน
อนาคต ทัง้นี ้จากการตรวจสอบสารบบที่ดินกับฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน ณ ส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้อง ไม่พบว่ามีการ
เวนคืนหรืออายดัที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สนิที่จะลงทนุในครัง้นี ้และจากการตรวจสอบสถานะข้อพิพาททางกฎหมายของ  WHA 
ณ ศาลตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ไมพ่บคดีความที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุในครัง้นี ้



 

   

 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

ล าดับที่ โครงการ โฉนดเลขที่ ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
รายละเอียดทรัพย์สิน 

พืน้ที่ให้เช่าประมาณ 

(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน 
กรุงเทพประเมินราคา*1 

(บาท) 

ราคาประเมิน 
แกรนด์ แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี*2 

(บาท) 

1.  โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center ชลหาร
พิจิตร กม. 5 

129645 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

66-2-85 (ก) สิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 129645) ตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินลงวนัท่ี 25 มีนาคม 
2556 (หนงัสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัส านักงานท่ีดินลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2556) เนือ้ท่ีตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 
85 ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586 
โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นับตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น
วนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ) 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 
ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร*3  พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร  

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 

64,031.00*3 (คลงัสินค้า
และอาคารส านกังาน) 

2,378.90 (ลานจอดรถ) 

50,143.60 (หลงัคา) 

 

1,405,000,000 1,405,000,000 

2.  โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center 
ลาดกระบัง 

1482, 42151, 
42152, 42153, 
42154, 44285, 
44286, 44287, 

45003 และ 
45005 

 

แขวงคลองสาม
ประเวศ เขต
ลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

99-1-51 (ก) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 
44287, 45003, และ 45005) เนือ้ท่ีดินตามท่ีระบใุนโฉนดท่ีดิน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาด
พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตาราง
เมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59.986.30 ตารางเมตร*4 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร
คลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

95,110.00 (คลงัสินค้าและ
อาคารส านกังาน) 

1,350.00 (ลานจอดรถ) 

59.986.30*4 (หลงัคา) 

 

2,603,000,000 

 

2,421,000,000 

 

หมายเหตุ *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และ ฉบบัลง
วนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั (ราคา ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม) 

 *2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม) 

 *3 พืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผู้เช่า ได้มีการดดัแปลงพืน้ที่ภายในคลงัสินค้าอาคาร C, D, E และ F ของผู้เช่าซ่ึงท าให้พืน้ที่ใช้สอยได้จริงอยู่ที่
ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ได้ยืน่ขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรับรองการใช้อาคาร 
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 *4 พืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพืน้ที่เช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพือ่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคารเลขที่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 

2. ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ WHART 

กองทรัสต์ WHARTจะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโดยการรับโอนกรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าช่วงในที่ดิน และรับโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน 
ส านกังาน และสิง่ปลกูสร้างอื่นๆ ที่ตัง้อยูบ่นที่ดินนัน้ และรวมถึงลงทนุในทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของ ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของทีด่ินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังาน ดงัตอ่ไปนี ้ จากบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(“WHA”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) สทิธิการเชา่ชว่งในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขท่ี 129645) เนือ้ที่ตามโฉนดที่ดิน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามสญัญาเชา่ช่วงที่ดินลงวนัท่ี 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 (หนงัสอืสญัญาเช่าทีด่ินฉบบัส านกังานท่ีดินลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2556) มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 
มีนาคม พ.ศ. 2586 โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลอืประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทนุ) 

(ข) กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพจิิตร กม. 5 ขนาดพืน้ท่ีเชา่อาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตาราง
เมตร1 พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60  ตารางเมตร  

(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง 
และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5  

  

                                                           
1 พื้นทีที่ป่รากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผูเ้ช่า ไดมี้การดดัแปลงพื้นทีภ่ายในคลงัสินคา้อาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ช่าซ่ึงท าใหพื้้นทีใ่ชส้อยไดจ้ริงอยู่
ทีป่ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ไดยื้่นขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแลว้ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรับรองการใชอ้าคาร 
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หมายเหตุ:  

1. ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็มจ านวน
พืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ที่อาคาร
คลงัสนิค้าและส านกังาน2 และเป็นระยะเวลา 25 ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา3 หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตก
ลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 อาคาร G ซึง่มีผู้ เช่าอยู่ในปัจจบุนั แต่สญัญาเช่าดงักลา่วจะครบ
ก าหนดอายกุารเช่าในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 หากครบก าหนดอายกุารเช่าวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าในอาคาร G ไมเ่ช่าอาคาร G ตอ่ หรือ อยู่
ในระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่า แต่ผู้ เช่ายงัไมช่ าระค่าเช่า  WHA จะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว 
จนกวา่จะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไมเ่กิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

3. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญา 

3.1. สญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วงกบั WHA (ซึง่เป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั (ซึ่งเป็นบริษัทของเจ้าของที่ดิน) ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง
และผู้ เช่าจากเจ้าของที่ดิน) เพื่อให้กองทรัสต์ WHART เข้าเป็นผู้ เช่าช่วงจากบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั 

3.2. สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน (อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน) กบั WHA ซึ่งเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า ส านกังาน และสิ่งปลกูสร้าง
รวมถึงทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร  

3.3. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิกบั WHA  ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่นๆ ในโครงการดงักลา่ว  

                                                           
2 WHA รับช าระค่าเชา่ใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื้นทีเ่ช่ารวมตามทีร่ะบไุวภ้ายใตส้ญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนั คือ ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตรเฉพาะในสว่นทีย่งัไม่มีผูเ้ช่าเทา่นัน้ 
3 อตัราค่าเช่าพื้นที่หลงัคาของอาคารดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงไดก้บัอตัราค่าเช่าพื้นที่หลงัคาในปัจจุบนัที่ WHA ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็นอตัราค่าเช่าพื้นที่หลงัคาที่ครอบคลุมต้นทนุการเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีอตัราก าไรตามทีต่อ้งการ 
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ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน นัน้ให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้อยู่ที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

(ก) กรรมสทิธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005) เนือ้ที่ตามโฉนดที่ดินรวม 99 
ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา  

(ข) กรรมสทิธ์ิอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตรพืน้ท่ี
เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร 4 

(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง 
และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

หมายเหตุ:  

1. ในปัจจบุนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานมีผู้ เชา่ครบเตม็จ านวนพืน้ที่แล้ว (โดยมีผู้ เชา่สองราย คือ Osotspa Co., Ltd. และ LF Logistics (Thailand) 
Limited อยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการลงนามในสญัญา) แตอ่ยา่งไรก็ดีหาก ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานท่ี
ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบเตม็จานวนพืน้ท่ี ในการนีก้องทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระคา่เชา่ให้แก่กองทรัสต์ WHARTส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน และส าหรับพืน้ที่เชา่หลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า กองทรัสต์ WHART 

จะขอให้ WHA ช าระคา่เช่าให้แกก่องทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ทีห่ลงัคาดงักลา่ว โดย WHA จะช าระคา่เชา่หลงัคา5ให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 15 

                                                           
4 พื้นทีเ่ช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นทีเ่ช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ซ่ึงจะไมร่วมหลงัคาของอาคารเลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
5 อตัราค่าเช่าพื้นทีห่ลงัคาของอาคารดงักลา่วเป็นอตัราค่าเชา่ทีส่ามารถเทียบเคียงไดก้บัอตัราค่าเช่าพื้นทีห่ลงัคาในปัจจุบนัที ่WHA ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็นอตัราค่าเช่าพื้นทีห่ลงัคาทีค่รอบคลมุตน้ทนุการเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีอตัราก าไรตามทีต่อ้งการ 
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ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นีใ้นระหวา่งการช าระคา่เชา่หลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก ่WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเชา่หลงัคาดงักลา่วได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเชา่ไมน้่อยกวา่ 15 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมอีตัราคา่
เช่าไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เชา่ที่ WHA รับช าระคา่เช่าหลงัคาให้แกก่องทรัสต์ ณ ขณะนัน้ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ า่กวา่อตัราคา่เชา่ที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้าม)ี (“สทิธิในการเช่าหลังคา”) ทัง้นีก้ารก าหนดระยะเวลา 15 ปี เป็นระยะที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จาก
ระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา โดยเป็นระยะเวลาทีย่าวเพียงพอและมคีวามยืดหยุน่ ที่ท าให้ทัง้ WHA มคีวามเป็นไปได้สงูที่จะลงทนุใน
โครงการได้ในขณะท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ประโยชน์จากกระแสเงินสดคา่เช่าระยะยาว นอกจากนี ้WHA ได้ด าเนินการเสริมความแข็งแรงของหลงัคาเพื่อรองรับ
การน าพืน้ท่ีหลงัคาไปผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคาได้ทนัทีที่สามารถเร่ิมด าเนินโครงการได้ 

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สทิธิในการเชา่หลงัคา ตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาคา่เช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระคา่เช่าหลงัคา
ของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง อยา่งไรก็ดเีมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 ปีดงักลา่วแล้ว และยงัไมม่ีผู้ เชา่หลงัคาจากกองทรัสต์ 
WHART และ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิในการเชา่หลงัคา WHA อาจขอช าระคา่เชา่หลงัคาตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลาไมน้่อย
กวา่ 10 ปี โดยยงัคงไว้ซึง่สทิธิในการเช่าหลงัคาในชว่งระยะเวลา 10 ปี ดงักลา่ว หรือ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA อาจใช้สทิธิในการเชา่หลงัคา
จากกองทรัสต์ WHART ทัง้นีเ้ง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทนุเพิม่เตมิในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญา 

3.1  สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ (ทีด่ิน และอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน) กบั WHA ซึง่เป็นเจ้าของที่ดิน อาคารคลงัสนิค้าและสิง่ปลกูสร้าง รวมถึง
ทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร และ 

3.2  สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ กบั WHA ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่นๆ ในโครงการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

3. รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

3.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
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บริษัทฯ จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 1 ของเอกสารฉบบันีโ้ดยกองทรัสต์ WHART จะพิจารณาลงทนุในราคา
รวมไมเ่กิน 4,190,000,000 บาท (สี่พนัหนึง่ร้อยเก้าสิบล้านบาท) (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะโครงการ ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติร กม. 5  

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอน 

(ก) สทิธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 129645) เนือ้ที่ตามโฉนดที่ดิน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือ
ประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ) 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม.5 ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
64,031.00 ตารางเมตร6 พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร  และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร  

(ค) กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่องและจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 
5 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เจ้าของสิทธิการเช่าช่วงในที่ดนิ 
และกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

                                                           
6 พื้นทีที่ป่รากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผูเ้ช่า ไดมี้การดดัแปลงพื้นทีภ่ายในคลงัสินคา้อาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ช่าซ่ึงท าใหพื้้นทีใ่ชส้อยไดจ้ริงอยู่
ทีป่ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ไดยื้่นขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแลว้ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรับรองการใชอ้าคาร 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ที่ตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

โฉนดเลขที่ 129645 

พืน้ที่ดิน  66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา 

พืน้ที่เช่า  พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร7 พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร  และ

พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร  

สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้าและ ส านกังานจ านวน 5 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างอื่นๆ 

ผู้เช่า (ก) ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและ ส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 97.40 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า  

(ข) ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และพืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center 
ชลหารพิจิตร กม. 5 ซึ่ง มีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระคา่เช่า
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยังไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังาน8  และเป็นเวลา 25 ปีส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

(ค) ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5  อาคาร G ซึง่มีผู้
เช่าอยูใ่นปัจจบุนั แต่สญัญาเช่าดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 หากครบก าหนด

                                                           
7 พื้นทีที่ป่รากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผูเ้ช่า ไดมี้การดดัแปลงพื้นทีภ่ายในคลงัสินคา้อาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ช่าซ่ึงท าใหพื้้นทีใ่ชส้อยไดจ้ริงอยู่
ทีป่ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ไดยื้่นขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแลว้ และอยูใ่นระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรบัรองการใชอ้าคาร 
8 WHA รับช าระค่าเชา่ใหแ้ก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพื้นทีเ่ช่ารวมตามทีร่ะบไุวภ้ายใตส้ญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนั คือ ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตรเฉพาะในสว่นทีย่งัไม่มีผูเ้ช่าเทา่นัน้ 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

อายกุารเช่าวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ตอ่ หรือ อยูใ่นระหวา่งการ
เจรจาสญัญาเพื่อตอ่อายกุารเช่า แตผู่้ เช่ายงัไมช่ าระคา่เช่า  WHA จะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจาก
ครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า )แล้วแตก่รณี (แต่ไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA ตอ่ไป 

อายุอาคาร 

(ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 ซึง่คาด
วา่เป็นวนัท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้า
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) 

อาคาร เอ ประมาณ 3 ปี  

อาคารบี ประมาณ  3 ปี  

อาคาร ซแีละดี ประมาณ 2 ปี 3 เดือน 

อาคาร อีและเอฟ ประมาณ 2 ปี 

อาคาร จี ประมาณ 2 ปี 8 เดือน 

 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติร กม. 5 ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน 

  

 
 
 
 
 
 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  129645*1 348 20819 (1) นายศภุโชค มีอ าพล 
(2) นางศศิวิมล มีอ าพล 
(3) นางภทัรพร วรทรัพย์ 

66-2-85 66-2-85 

รวม 66-2-85 66-2-85 
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หมายเหตุ *1 ทีดิ่นแปลงนีมี้การจดทะเบียนสิทธิการเช่ามีก าหนด 30 ปีให้บริษัท อรุณวงศ์รตัน์ จ ากดั (ผู้เช่า) เมือ่วนัที ่26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่
วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586 และบริษัท อรุณวงศ์รตัน์ จ ากดั จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงมีก าหนด 30 ปี ให้ WHA (ผู้เช่าช่วง) ในวนัที่ 26 
มีนาคม 2556 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2586 เช่นกนั 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง  

กองทรัสต์ WHART จะรับโอน 

(ก) กรรมสทิธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 1482, 42151, 42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005) เนือ้ทีด่ินตามที่
ระบใุนโฉนดที่ดิน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา  

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 
ตารางเมตร พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร  และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร9 และ 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ ดินและ
อาคาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

                                                           
9 พื้นทีเ่ช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นทีเ่ช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ซ่ึงจะไมร่วมหลงัคาของอาคารเลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

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

พืน้ที่ดิน  รวม 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

พืน้ที่เช่า  พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร  และ
พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร6 

สิ่งปลูกสร้าง (1) อาคารคลงัสนิค้าและ ส านกังานจ านวน 8 หลงั 

(2) สิง่ปลกูสร้างอื่นๆ 

ผู้เช่า (ก) ปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน มีผู้ เช่าร้อยละ 100.0010 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคายงัไมม่ีผู้ เช่า 

(ข) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว (โดยมีผู้ เช่าสองราย คือ 
Osotspa Co., Ltd. และ LF Logistics (Thailand) Limited อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการลงนามในสญัญา) แต่
อย่างไรก็ดีหาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานที่ยงัมีผู้
เช่าไม่ครบเต็มจานวนพืน้ที่ ในการนีก้องทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART
ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน และส าหรับพืน้ที่เช่า
หลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ท่ียงัไม่มีผู้ เช่า กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA 
ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่หลงัคาดังกล่าว11 โดย WHA จะช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่
กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นีใ้นระหว่างการ
ช าระคา่เช่าหลงัคาดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใน

                                                           
10 ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินคา้ ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั ผูเ้ช่าราย Osotspa Co., Ltd.  และ LF Logistics (Thailand) Limited (ส าหรับสญัญาเชา่ทีจ่ะก าลงัจะครบก าหนดสญัญาและ
สญัญาเช่าอาคารคลงัสินคา้เพ่ิมเติม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จก่อนทีก่องทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
11 พื้นทีเ่ช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นทีเ่ช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ซ่ึงจะไมร่วมหลงัคาของอาคารเลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

อนัที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์ ณ 
ขณะนัน้ๆ และเทา่กบัหรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิ
ในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคา ตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่า
เช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระคา่เชา่หลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนัสิน้สดุลง อยา่งไร
ก็ดีเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 ปีดังกล่าวแล้ว และยังไม่มีผู้ เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ WHART และ WHA 
และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ยงัไม่ได้ใช้สทิธิในการเช่าหลงัคา WHA อาจขอช าระคา่เช่าหลงัคาตอ่ไป
อีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยยงัคงไว้ซึ่งสิทธิในการเช่าหลงัคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดงักลา่ว หรือ 
WHA และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั WHA อาจใช้สทิธิในการเช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ WHART ทัง้นีเ้ง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

 

ตารางสรุปรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 

ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1.  1482 3501 5869 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

2.  42151 3502 5870 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

3.  42152 3503 5871 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 
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ล าดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดนิตามโฉนด 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เนือ้ที่ดนิที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุน 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

4.  42153 3504 5872 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

5.  42154 3505 5873 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

19-1-06 19-1-06 

6.  44285 
(12264) 

742 6114 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

0-3-97 0-3-97 

7.  44286 
(12265) 

743 6115 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1-0-0 1-0-0 

8.  44287 
(12266) 

744 6116 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1-0-02 1-0-02 

9.  45003 3503 6228 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

0-0-12 0-0-12 

10.  45005 3504 6230 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

0-0-10 0-0-10 

รวม 99-1-51 99-1-51 
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3.2 รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติม มีสญัญาเช่าที่มีอาย ุ3 ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด และสญัญาเช่าที่มีอายมุากกว่า 3 
ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 46  ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด โดยมีรายละเอียดสดัส่วนการเช่าอาคารของผู้ เช่าต่อพืน้ที่เช่าทัง้หมด อตัราการเช่าพืน้ที่โดยเฉลี่ย วนัสิน้สดุของ
สญัญาเช่าและอายคุงเหลอืของสญัญาเช่าของผู้ เช่าแตล่ะโครงการ ณ วนัท่ีโดยประมาณที่กองทรัสต์ WHART คาดวา่จะเข้าลงทนุ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ดงันี ้

1. พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
กองทรัสต์ WHART คาด

ว่าจะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติร กม.5  

อาคาร A1/1  LF Logistics (Thailand) Limited 3,136.00 1.99 100% 31 ธนัวาคม 2560 1 ปี 1 เดือน 

อาคาร A1/2  LF Logistics (Thailand) Limited  1,629.00 1.04 100% 31 ธนัวาคม 2560 1 ปี 1 เดือน 

อาคาร A2/1  อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า 1,616.00 1.03 0%  *1 

อาคาร A2/2  Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. 3,080.00 1.96 100% 31 ตลุาคม 2561 1 ปี 11 เดือน 

อาคาร B  Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. 7,156.00 4.55 100% 30 มิถนุายน 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 สงิหาคม 2560 9 เดือน 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
กองทรัสต์ WHART คาด

ว่าจะเข้าลงทุน 

 
รวมพืน้ที่เช่า 62,105.25*3 39.50 97.40   

2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง 

อาคาร A  Neo Corporate Co., Ltd.*4 20,025.00 12.74 100% 31 ตลุาคม 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 สงิหาคม 2561 1 ปี 9 เดือน 

อาคาร D1  OOLC Logistic (Thailand) Limited 4,696.00 2.99 100% 15 กมุภาพนัธ์ 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 มิถนุายน 2564 4 ปี 7 เดือน 

อาคาร G  Menlo Worldwide (Thailand) Ltd. 9,747.00 6.20 100% 14 ตลุาคม 2560 10.5 เดือน 

อาคาร AAL  
Phase 1 

 Honda Logistics Asia Company Limited*7 12,114.00 7.70 100% 31 สงิหาคม 2566 6 ปี 9 เดือน 

อาคาร AAL  
Phase 2 

 Honda Logistics Asia Company Limited 4,489.00 2.86 100% 18 กนัยายน 2566 6 ปี 9.5 เดือน 
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โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่า
ของผู้เช่าต่อพืน้ที่

เช่าทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย ณ วันที่

กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ ณ 
กองทรัสต์ WHART คาด

ว่าจะเข้าลงทุน 

   รวมพืน้ที่เช่า 95,110.00 60.50 100.00 
  

   รวมพืน้ที่เช่าทุกโครงการ 157,215.25 100.00 98.97     

หมายเหตุ *1 กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้เช่าตามพืน้ที่เช่าที่รวมที่ระบุไว้ภายใต้สญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนั คือ 
ประมาณ 62,102.25 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ต่อไป 

 *2 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคาร คือ OfficeMate Public Company Limited ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น COL Public Company Limited เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2558   

 *3 พืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผู้เช่า ได้มีการดดัแปลงพืน้ที่ภายในคลงัสินค้าอาคาร C, D, E และ F 

ของผู้เช่าซ่ึงท าให้พืน้ทีใ่ช้สอยได้จริงอยู่ทีป่ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ได้ยืน่ขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรบัรองการใช้อาคาร 
 *4 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคาร คือ Bio Consumer Co., Ltd. ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น Neo Corporate Co., Ltd. เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2559  
 *5 อา้งอิงถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพือ่การเช่าอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ลงวนัที ่

3 กนัยายน 2558 ซ่ึงสถานะ ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั Osotspa Co., Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

 *6 ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั LF Logistics (Thailand) Limited (ส าหรับสญัญาเช่าที่จะก าลงัจะครบก าหนดสัญญาและ
สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าเพ่ิมเติม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ  

 *7 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคาร AAL Phase 1 คือ AAL Company Limited ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น Honda Logistics Asia Company Limited เมือ่วนัที ่3 มิถนุายน 2556 
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2. พืน้ท่ีหลงัคาของคลงัสนิค้า 

หมายเหตุ *1 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงว่าหากวนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุยงัไม่มีผู้เช่าหลงัคาดงักล่าว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรสัต์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่
วนัทีก่องทรัสต์เข้าลงทุน ในอตัราตารางเมตรละ 3 บาท ปรบัค่าเช่า 10% ทกุ 5 ปี ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าพืน้ทีห่ลงัคาของอาคารดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าทีส่ามารถเทียบเคียงได้กบัอตัราค่าเช่าพืน้ทีห่ลงัคาใน
ปัจจุบนัที่ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาที่ครอบคลุมต้นทุนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผงโซลาร์ รวมทัง้มีอตัราก าไรตามที่
ต้องการ 

 *2 พืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพืน้ที่เช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพือ่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคารเลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 

 *3 ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงว่าหากวนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนยงัไม่มีผู้เช่าหลงัคาดงักล่าว ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิทธิใน
การต่อสญัญาอีก 10 ปี) นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุ ในอตัราตารางเมตรละ 3 บาท ปรบัค่าเช่า 10% ทกุ 5 ปี ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าพืน้ทีห่ลงัคาของอาคารดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าทีส่ามารถเทียบเคียง
ได้กบัอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาในปัจจุบนัที่ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART โดยเป็นอตัราค่าเช่าพืน้ที่หลงัคาที่ครอบคลุมต้นทุนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างหลงัคาในการวางแผง
โซลาร์ รวมทัง้มีอตัราก าไรตามทีต่้องการ 

 
 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของผู้
เช่าต่อพืน้ที่เช่า

ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของสัญญา
เช่า และสัญญา

บริการ 

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
และสัญญาบริการ ณ 

กองทรัสต์ WHART คาดว่า
จะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติร กม. 5 

  บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทยอ่ย 

50,143.60 45.53 *1 30 พฤศจิกายน 2584 25 ปี 

2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง 
 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทยอ่ย 
59,986.30*2 54.47 *3 30 พฤศจิกายน 2574 

15 ปี 
(สทิธิในการตอ่สญัญาอกี 10 ปี) 

 
รวมพืน้ที่ให้เช่าหลังคาทุก
โครงการ 

110,129.90 100.00 0.00% 
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 3. พืน้ท่ีลานจอดรถของอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน 
 

โครงการ ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนการเช่าของผู้
เช่าต่อพืน้ที่เช่า

ทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

วันสิน้สุดของ
สัญญาเช่า และ
สัญญาบริการ 

อายุคงเหลือของสัญญา
เช่า และสัญญาบริการ 
ณ กองทรัสต์ WHART 
คาดว่าจะเข้าลงทุน 

1.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจติร กม. 5 

  Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. 2,378.90 63.80 100.00% 31 กรกฎาคม 2572 12 ปี 8 เดือน 
2.  โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง 

 Honda Logistics Asia Company Limited 1,350.00 36.20 100.00% 31 สงิหาคม 2566 6 ปี 9 เดือน 

 
รวมพืน้ที่ให้เช่าลานจอดรถทุกโครงการ 3,728.90 100.00 0.00% 
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3.3 ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์ WHARTจะได้รับในช่วงปีแรก 

ประมาณการรายได้ ที่กองทรัสต์ WHART จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายได้จากคา่เชา่และคา่บริการท่ีได้
จ่ายช าระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรับปีตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดงันี ้
  ล้านบาท ล้านบาท 

  
อสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีอยู่เดิม*1 

อสังหาริมทรัพย์ 
หลังการลงทุน

เพิ่ม*2 
รายได้จากคา่เช่าและคา่บริการ  716.09 1,061.65 
ดอกเบีย้รับ  2.44 4.23 
รวมรายได้  718.53 1,065.87 
    
คา่เช่าที่ดิน   15.24 22.24 
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์*3  10.28 19.76 
ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์  693.02 1,023.87 
    
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์  55.75 80.77 
คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ่าย  42.00 67.37 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้  122.63 171.58 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร  472.62 704.16 
    
บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออก 
                    และเสนอขายหนว่ยทรัสต์  42.00 67.37 
บวกกลบั   คา่เช่าที่ดินท่ีมิได้จ่ายเป็นเงินสดจริง  (34.74) (58.14) 
บวกกลบั   ดอกเบีย้ค้างจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า  2.74 4.94 
หกัออก     รายได้จากคา่เช่าและบริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง   20.63 31.92 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุน  503.26 750.25 
    
บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน  16.76 24.52 
เงินสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุนรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  520.02 774.77 
    
ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)   99.80 99.80 
ประมาณการการปันส่วนแบ่ งก าไรและการแบ่ งส่วนทุนรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  518.98 773.22 
    
จ านวนหนว่ยทรัสต์*4 (ล้านหนว่ย)  661.67 977.96 
    
ประมาณอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย 
(บาท)  

  

- การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท)  0.76 0.77 
- การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท)  0.02 0.02 

การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)  0.78 0.79 
    
ในกรณีที่กองทรัสต์ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealised 
Loss) จากการด้อยค่าสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง  

  

- การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท)  0.63 0.62 
- การคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หนว่ย (บาท)*5  0.15 0.17 

การปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)  0.78 0.79 
 

 

หมายเหตุ *1 อสงัหาริมทรพัย์ทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทรสัต์ได้เข้าลงทนุแล้ว 6 โครงการ   
 *2 อสงัหาริมทรพัย์หลงัการลงทนุเพ่ิมอา้งอิงอสงัหาริมทรัพย์ทีมี่อยู่เดิมและอสงัหาริมทรพัย์ใหม่ทีก่องทรสัต์ประสงค์จะลงทนุเพ่ิม  
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 *3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ส าหรับส่วนเพ่ิมทุนรวมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าภาษีโรงเรือนจ านวน 1.1 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารพืน้ทีส่่วนกลาง อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าท าความสะอาด เป็นต้นจ านวน 1.7 ล้านบาท 

 *4  จ านวนหน่วยทรสัต์ เป็นตวัเลขอา้งอิงเพือ่ใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรพัย์สินทีล่งทนุเพ่ิมจ านวน 4,190 ล้าน
บาทและราคาหน่วยทรัสต์ที่ 9.80 บาท จ านวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะลงทุนสุดท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ ที่
ประมาณการนีไ้ว้ได้ 

 *5 ในกรณีที่ราคาประเมินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม.18) และ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยเพ่ิม WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ส าหรบัอสงัหาริมทรพัย์หลงัการลงทนุ มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าส้ินงวดลดลง และมีการรบัรู้ผล
ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มูลค่าการด้อยค่าเท่ากบัยอดคงค้างของ
สญัญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วนัส้ินรอบบญัชีจะ
ข้ึนอยู่กบัราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซ่ึงการค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซ่ึงอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าที่
ค านวณได้เพ่ิมสูงข้ึน เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น 
(ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากนัตามอายุสญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอย่างผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มูลค่า
สิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราทีเ่ท่ากนัตลอดอายสุญัญาการเช่าเท่านัน้ 
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4. ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

สิทธิการเช่าช่วงและกรรมสิทธ์ิที่ดินที่ตัง้โครงการ  

สทิธิการเช่าช่วงในที่ดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
กรรมสทิธ์ิท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
รวม 

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

ลกัษณะการลงทนุของกองทรัสต์ WHART  

- ที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิจิตร กม. 5 

รับโอนสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัท ดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- ที่ ดิ น โ ค ร ง ก า ร  WHA Mega Logistics Center 
ลาดกระบงั 

รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินจาก บริษัท ดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมดที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุโดยประมาณ (ตารางเมตร) 
- อาคาร 159,141.00 
- สว่นหลงัคา 
- ลานจอดรถ 

110,129.90 
3,728.90 

ราคาประเมินทรัพย์สินรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุน*1 (บาท) 
ราคาประเมินโดยบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด 4,008,000,000 
ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ากัด 

3,826,000,000 
 

มูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่
เกิน  (บาท) 

4,190,000,000 
 

หมายเหตุ *1 ราคาประเมินทรพัย์สิน ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สิน
ทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม 

5. สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยู่ เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่ กองทรัสต์ 
WHART จะลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุอยูเ่ดิม ได้แก่  
1. การลงทุนครั้งแรก ได้แก่ กรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่าในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท

คลงัสินค้าและอาคารโรงงาน ใน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการศนูย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบงั 
Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า 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) พืน้ที่รวมตามสญัญาเช่า ณ ปัจจุบนั 167,333.45 ตารางเมตร และพืน้ที่
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เช่าหลงัคาประมาณ 74,617.34 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 174 ไร่ 2 งาน 88.9 
ตารางวา รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1. โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจาย

สินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2 ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองสามประเวศ อ าเภอลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่  38139 เลขทีด่ิน 
18 หน้าส ารวจ 5599 เนือ้ที่ตามโฉนด 35 ไร่) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน 
จ านวน 1 หลงั (ตกึ 1 ชัน้เช่ือมกบัตกึ 2 ชัน้) พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ  35,318.97 ตาราง
เมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

1.2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) ตัง้อยูต่ าบลบางโฉ
ลง อ าเภอบางพลี (บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดินรวม 2 
โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 666 เลขที่ดิน 299 หน้าส ารวจ 306 เนือ้ที่ ตามโฉนด  43 ไร่ 3 งาน 
28 ตารางวาและโฉนดที่ดินเลขที่ 38919 เลขที่ดิน 298 หน้าส ารวจ 5678 เนือ้ที่ ตามโฉนด  
30 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้ารวม 7 หลงั พืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ  72,179.48 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 23,976.30 ตารางเมตร 
และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

1.3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ตัง้อยู่ต าบลบาง
เสาธง อ าเภอบางพล ี(บางพลีใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 4 
โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 18265 เลขที่ดิน 120 หน้าส ารวจ 1119 เนือ้ที่ตามโฉนด 53 ไร่ 15.8 
ตารางวา, โฉนดที่ดินเลขที่ 8504 เลขที่ดิน 83 หน้าส ารวจ 1271 เนือ้ที่ตามโฉนด 10 ไร่ 2 
งาน 80 ตารางวา, โฉนดที่ดินเลขที่ 5533 เลขที่ดิน 853 หน้าส ารวจ 33128 เนือ้ที่ตามโฉนด 
2 งาน 63.1 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 5534 เลขที่ดิน 76 หน้าส ารวจ 33129 เนือ้ที่ตาม
โฉนด 2 งาน 63 ตารางวา) กรรมสทิธ์ิในอาคารพร้อมส านกังาน จ านวนรวม 3 หลงั พืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 59,835.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,641.04 
ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

2. การลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ได้แก่กรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่าในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง
ประเภทคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ใน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ WHA Mega Logistics 
Center ชลหารพิ จิตร กม. 4 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61  และ (3) 
โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี พืน้ที่รวมตามสัญญาเช่า ณ ปัจจุบัน 174,913.55 
ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 94,856.25 ตารางเมตร บนที่ดินตามโฉนดรวมประมาณ 
184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



 

23 
 

2.1. โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 4 ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดิน
เลขที่ 110571 เนือ้ที่ตามโฉนด 81 ไร่ 15.9 ตารางวา) กรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าและ
ส านกังานจ านวน 5 หลงั พืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่า
หลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สิน
อื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารใน
โครงการ 

2.2. โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 ตัง้อยูท่ี่ ต าบลบอ่ตาโล ่อ าเภอวงัน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยสิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 
28892, 28895,  และ 28896) ตามสญัญาเช่าที่ดินลงวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2554 และสญัญา
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เนือ้ทีต่ามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 
ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 
เมษายน พ.ศ. 2585 กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้าและส านักงานจ านวน 5 หลัง พืน้ที่เช่า
อาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 26,472.05 
ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารในโครงการ 

2.3. โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้อยู่ที่ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบรีุ ประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขท่ี 50692 
และ 50693 เนือ้ที่ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานจ านวน 3 หลงั พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร และกรรมสทิธ์ิใน
สิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งาน
ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ 
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5.1 รายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ WHART 

 
โครงการ 

พืน้ที่ดนิ                  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

กรรมสิทธ์ิบนที่ดนิ 
พืน้ที่คลังสินค้าประมาณ   

(ตารางเมตร) 
พืน้ที่หลงัคาประมาณ 

(ตารางเมตร) 
พืน้ที่ลานจอดรถ 
(ตารางเมตร) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทุนครัง้แรก 

โค รงการศูน ย์ ก ระจายสิน ค้ า  WH 
ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 

35-0-0.0 
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 
(Freehold) 

35,318.97 - - 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
ถนนบางนา-ตราด กม. 18 

74-2-67.0 
สทิธิการเชา่ที่ดิน 
(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
กองทรัสต์ลงทุนในการ
ลงทุนเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
ชลหารพิจิตร กม. 4 

81-0-15.9 
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 
(Freehold) 

80,745.55 68,384.20 - 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
วงัน้อย 61 

69-0-16.0 
สทิธิการเชา่ที่ดิน 
(Leasehold) 

61,182.00 26,472.05 - 

โครงการ WHA Mega Logistic Center  
สระบรีุ 

34-3-12.0 
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 
(Freehold) 

32,986.00 - - 

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

 
รวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดมิ  359-2-32.80   342,247.00 169,473.59 - 
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โครงการ 

พืน้ที่ดนิ                  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

กรรมสิทธ์ิบนที่ดนิ 
พืน้ที่คลังสินค้าประมาณ   

(ตารางเมตร) 
พืน้ที่หลงัคาประมาณ 

(ตารางเมตร) 
พืน้ที่ลานจอดรถ 
(ตารางเมตร) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
ชลหารพิจิตร กม. 5 

66-2-85.0 
สทิธิการเชา่ชว่งใน
ที่ดิน (Leasehold) 

64,031.0012 50,143.60 2,378.90 

โครงการ WHA Mega Logistic Center 
ลาดกระบงั 

99-1-51.0 
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 
(Freehold) 

95,110.00 59,986.3013 1,350.00 

 รวม 166-0-36.0  159,141.00 110,129.90 3,728.90 

  รวมทัง้สิน้ 525-2-68.8  501,388.00 279,603.49 3,728.90 

                                                           
12 พื้นทีที่ป่รากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผูเ้ช่า ไดมี้การดดัแปลงพื้นทีภ่ายในคลงัสินคา้อาคาร C, D, E และ F ของผูเ้ช่าซ่ึงท าใหพื้้นทีใ่ชส้อยไดจ้ริงอยู่
ทีป่ระมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ไดยื้่นขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแลว้ และอยูใ่นระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรบัรองการใชอ้าคาร 
13 พื้นทีเ่ช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นทีเ่ช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทีติ่ดตัง้บนหลงัคา (Solar 
Rooftop) ซ่ึงจะไมร่วมหลงัคาของอาคารเลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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5.2 ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุน 

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) 
จ ากดั 

ผู้ผลติ,ค้าปลกี,ค้าสง่ จ าหนา่ยยา
และเวชภณัฑ์ จ าหนา่ยสนิค้า

อปุโภคและบริโภค  

WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-

ตราด กม.18) 

25,853.35 7.55   25,853.35 5.18 

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเตม็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริการขนสง่และบริการคลงัสนิค้า 19,944.99 5.83   19,944.99 3.99  

บริษัท คากะ อเิลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย)  จ ากดั 

ค้าสง่ในประเทศและสง่ออก
ตา่งประเทศ สว่นประกอบและ
ชิน้สว่นอิเลค็ทรอนิคส์ ประกอบ 
PRINTED CIRCUIT BOARD 

(PCB) 

4,692.69 1.37   4,692.69 0.94  

บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวซีี
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริการด้านการจดัการงานการ
ขนสง่สนิค้า การบริหารคลงัสนิค้า 
ธุรกิจตวัแทนขนสง่สนิค้า และรับ
บริการน าออกของจากทา่เรือตาม

พิธีศลุกากร 

4,337.69 1.27   4,337.69 0.87  
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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 เคอร่ี โลจิสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ให้บริการรับฝากสนิค้า การจดัการ
สนิค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร  

4,337.69 1.27   4,337.69 0.87  

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

รับเป็นท่ีปรึกษาด้านบริหารงาน
สนิค้าคงคลงั ขนสง่และขนถา่ย

สนิค้าภายในประเทศ 
4,337.69 1.27   4,337.69 0.87  

บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริการขนสง่ นายหน้าตวัแทนออก
ของ และอื่นๆ 

4,337.69 1.27   4,337.69 0.87  

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่  4,337.69 1.27   4,337.69 0.87  

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ผู้ผลติ,น าเข้าและจ าหนา่ยรถยนต์ 
น าเข้าและจ าหนา่ยอะไหลแ่ละ

ชิน้สว่นรถยนต์  

WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-

ตราด กม.23) 

44,813.00 13.09   44,813.00 8.97  

บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

จ าหนา่ยชา กาแฟ อาหาร 
เคร่ืองดื่ม ขนมอบ คกุกีแ้ละเคร่ือง
บริโภคอื่นๆ ประกอบกิจการสัง่เข้า
อปุกรณ์การท ากาแฟเพื่อจ าหนา่ย

ในประเทศ  

7,569.00 2.21   7,569.00 1.52  

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศ รับเป็นท่ีปรึกษาด้านบริหารงาน 7,453.00 2.18   7,453.00 1.49  

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) 

ไทย) จ ากดั สนิค้าคงคลงั ขนสง่และขนถา่ย
สนิค้าภายในประเทศ 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและการ
ขนสง่ 

โครงการศนูย์กระจาย
สนิค้า WHA ลาดกระบงั 
Phase 1 และ Phase 2 

18,155.97 5.30   18,155.97 3.64 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การบริหารการจดัจ าหนา่ยเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปและเคร่ืองแตง่กาย 

17,163.00 5.01   17,163.00 3.44  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ 
จ ากดั 

การบริหารจดัการเก่ียวกบัเส้นทาง
การขนสง่การจดัเก็บและกระจาย
สนิค้า การบรรจสุนิค้า การจ่า

หน้าที่อยู ่

WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.

4) 

19,277.55 5.63   19,277.55 3.86 

Central Department Store Ltd. ห้างสรรพสนิค้า 16,897.00 4.94   16,897.00 3.38  

Hitachi Transport System 
(Thailand) Ltd. 

บริการขนสง่และบริการคลงัสนิค้า 9,880.00 2.89   9,880.00 1.98 

TITAN-VNS Auto Logistics Co., 
Ltd. 

ประกอบกิจการบรรจหุีบหอ่สนิค้า
ทกุชนิด 

6,848.00 2.00   6,848.00 1.37 

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จ ากดั 
การผลติ น าเข้า ขายรองเท้า

ส าเร็จรูป 
6,303.00 1.84   6,303.00 1.26 

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) 

Berli Jucker Logistics Limited 
คลงัสนิค้าและขนสง่ บริการด้านพิธี

การออกสนิค้า 
7,366.00 2.15   7,366.00 1.48 

Yusen Logistics (Thailand) Co., 
Ltd. 

บริการขนสง่ นายหน้าตวัแทนออก
ของ และอื่นๆ 

4,990.00 1.46   4,990.00 1.00  

บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั 
การผลติผลติภณัฑ์ยาง การผลติ

ผลติภณัฑ์พลาสติก 
2,460.00 0.72   2,460.00 0.49  

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่   6,724.00 1.96   4,120.00 1.35  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ากดั 

ให้บริการขนสง่ 

โครงการ WHA Mega 
Logistic Center วงัน้อย 

61 

33,450.00 9.77   33,450.00 6.70 

LF Logistic (Thailand) Limited - 
Mar  

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและการ
ขนสง่ 

15,364.00 4.49   15,364.00 3.08  

DHL Global Forwarding 
(Thailand) Limited 

บริการตวัแทนขนสง่และจดัระวาง
สนิค้า 

6,642.00 1.94   6,642.00 1.33  

LF Logistic (Thailand) Limited - 
B 

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและการ
ขนสง่ 

3,908.00 1.14   3,908.00 0.78  

LF Logistic (Thailand) Limited – 
B (Hazardous) 

ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและการ
ขนสง่ 

1,818.00 0.53   1,818.00 0.36 
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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) 

Hitachi Transport System 
(Thailand) 

บริการขนสง่และบริการคลงัสนิค้า WHA Mega Logistics 
Center (สระบรีุ) 

15,879.00 4.64   15,879.00 3.18 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่  17,107.00 5.00   17,107.00 3.42  

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

จดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภท อาหาร 
ขนม ลกูอม และเคร่ืองดื่ม 

WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพจิิตร 

กม. 5) 

  39,188.25 24.92 39,188.25 7.85 

COL Public Company Limited*1 
จดัจ าหนา่ยเคร่ืองเขยีน อปุกรณ์
ส านกังาน คอมพวิเตอร์ ไอที และ

เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 
  9.380.00 5.97 9.380.00 1.88 

Yusen Logistics (Thailand) Co., 
Ltd. 

บริการขนสง่ นายหน้าตวัแทนออก
ของ และอื่นๆ 

  7,156.00 4.55 7,156.00 1.43  

LF Logistics (Thailand) Limited 
ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและการ

ขนสง่ 
  4,765.00 3.03 4,765.00  0.95 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้เชา่    1,616.00 1.03 1,616.00 0.32 

Osotspa Co., Ltd.*2 
ผู้ผลติสนิค้าอปุโภค บริโภค และ

ผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพ WHA Mega Logistics 
Center (ลาดกระบงั) 

  21,820.00 13.88 21,820.00 4.37 

Neo Corporate Co., Ltd*3 
การจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคและ

เคร่ืองส าอาง 
  20,025.00 12.74 20,025.00 4.01 



 

31 

 

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) 

Honda Logistics Asia Company 
Limited*4 

บริการโลจิสติกส์   16,603.00 10.56 16,603.00 3.32 

Menlo Worldwide (Thailand) Ltd. 
รับเป็นท่ีปรึกษาด้านบริหารงาน
สนิค้าคงคลงั ขนสง่และขนถา่ย

สนิค้าภายในประเทศ 

  9,747.00 6.20 9,747.00 1.95 

Linex International (Thailand) 
Co., Ltd. 

ให้บริการขนสง่ขนถ่ายสนิค้าและ
บริหารจดัการคลงัสนิค้า  

  9,747.00 6.20 9,747.00 1.95 

LF Logistics (Thailand) Limited*5 
ประกอบกิจการคลงัสนิค้าและการ

ขนสง่ 
  9,747.00 6.20 9,747.00 1.95 

OOLC Logistic (Thailand) 
Limited 

บริการขนสง่และโลจิสติกส์   4,696.00 2.99 4,696.00 0.94  

Wisdom Logistics Solution Co., 
Ltd. 

ให้เชา่และบริการคลงัสนิค้า   2,725.00 1.73 2,725.00 0.55  

รวม 342,247.00 100.00 157,215.25 100.00 499,462.25 100.00 
หมายเหตุ     *1 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ Officemate Public Company Limited ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น COL Public Company Limited เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2558 
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 *2 อา้งอิงถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพือ่การเช่าอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั ลง
วนัที่ 3 กนัยายน 2558 ซ่ึงสถานะ ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั Osotspa Co., Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึง
คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

 *3 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ Bio Consumer Co., Ltd จ ากดั ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น Neo Corporate Co., Ltd เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2559 
 *4 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคาร AAL Phase 1 คือ AAL Co., Ltd ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น Honda Logistics Asia Company Limited เมือ่วนัที ่3 มิถนุายน 2556 
  *5 ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั LF Logistics (Thailand) Limited (ส าหรบัสญัญาเช่าทีจ่ะก าลงัจะครบก าหนดสญัญาและ

สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าเพ่ิมเติม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
ที่มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
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5.3 อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่า 

  อาคารคลังสนิค้า/อาคารโรงงาน ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่าอาคาร วันสิน้สุดของ อายุคงเหลือของ 
(ตารางเมตร) สัญญาเช่า สัญญาเช่า*1 

อสังหาริมทรัพย์
ที่ ก อ ง ท รั ส ต์ 
WHARTล ง ทุ น
อยู่เดิม 

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

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 25,853.35 15 มกราคม 2560 1.5 เดือน 
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 19,944.99 31 มีนาคม 2561 1 ปี 4 เดือน 
บริษัท คากะ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 4,692.69 31 พฤษภาคม 2560 6 เดือน 
บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 31 ธนัวาคม 2559 1 เดือน 
บริษัท เคอร่ี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 
บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 14 สงิหาคม 2560 8.5 เดือน 
บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,337.69 31 สงิหาคม 2561 1 ปี 9 เดือน 
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า*2 4,337.69   

WHA Mega Logistics Center  
(ถนนบางนา-ตราด กม.23) 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 44,813.00 31 มีนาคม 2561 1 ปี 4 เดือน 
บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 7,569.00 31 พฤษภาคม 2564 4 ปี 6 เดือน 
บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,453.00 31 มีนาคม 2561 1 ปี 4 เดือน 

โครงการศนูย์กระจายสนิค้า WHA 
ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 18,155.97 30 กนัยายน 2564 4 ปี 10 เดือน 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  12,597.00 14 มีนาคม 2568 8 ปี 3.5 เดือน 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)*3 4,566.00 1 ธนัวาคม 2560 1 ปี 0.5 เดือน 

WHA Mega Logistics Center  
(ชลหารพิจิตร กม. 4) 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 19,277.55 30 พฤศจิกายน 2562 3 ปี  
Central Department Store Limited 16,897.00 31 ตลุาคม 2560 11 เดอืน 
Hitachi Transport System (Thailand) Ltd. 9,880.00 31 มกราคม 2560 2 เดือน 
Berli Jucker Logistics Limited 7,366.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 
TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd. 6,848.00 30 มิถนุายน 2560 7 เดือน 
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จ ากดั 6,303.00 28 กมุภาพนัธ์ 2570 10 ปี 3 เดือน 



 

34 

 

  อาคารคลังสนิค้า/อาคารโรงงาน ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่าอาคาร วันสิน้สุดของ อายุคงเหลือของ 
(ตารางเมตร) สัญญาเช่า สัญญาเช่า*1 

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 4,990.00 31 มีนาคม 2560 4 เดือน 
บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากดั 2,460.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า*4 6,724.00 30 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 

WHA Mega Logistics Center  
(วงัน้อย 61) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 33,450.00 30 มิถนุายน 2560 7 เดือน 
LF Logistic (Thailand) Limited - Mar  15,364.00 31 มกราคม 2560 2 เดือน 
DHL Global Forwarding (Thailand) Limited 6,642.00 28 กมุภาพนัธ์ 2560 3 เดือน 
LF Logistic (Thailand) Limited - B 3,908.00 31 ธนัวาคม 2561 2 ปี 1 เดือน 
LF Logistic (Thailand) Limited – B (Hazardous) 1,818.00 31 ธนัวาคม 2561 2 ปี 1 เดือน 

WHA Mega Logistics Center 
(สระบรีุ) 

Hitachi Transport System (Thailand)*5 15,879.00 20 ตลุาคม 2559  
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า*4 8,552.00 30 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า*4 8,555.00 30 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 

อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ 
WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

WHA Mega Logistics Center 
(ชลหารพิจิตร กม. 5) 

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 7,156.00 31 สงิหาคม 2560 9 เดือน 
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. – A2/2 3,080.00 31 ตลุาคม 2561 1 ปี  11เดือน 
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. - B 7,156.00 30 มิถนุายน 2561 1 ปี  7เดือน 
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. – C, D 28,952.25 31 กรกฎาคม 2572 12 ปี 8 เดือน 
COL Public Company Limited*6 9,380.00 31 กรกฎาคม 2560 8 เดือน 
LF Logistics (Thailand) Limited 4,765.00 31 ธนัวาคม 2560 1 ปี 1 เดือน 
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการหาผู้ เช่า*4 1,616.00   

WHA Mega Logistics Center 
(ลาดกระบงั) 

Osotspa Co., Ltd.*7 21,820.00 31 มกราคม 2562 2 ปี 2 เดือน 
Neo Corporate Co., Ltd*8 20,025.00 31 ตลุาคม 2561 1 ปี 11 เดือน 
Honda Logistics Asia Company Limited*9 - AAL Ph 1 12,114.00 31 สงิหาคม 2566 6 ปี 9 เดือน 
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  อาคารคลังสนิค้า/อาคารโรงงาน ผู้เช่า 
พืน้ที่เช่าอาคาร วันสิน้สุดของ อายุคงเหลือของ 
(ตารางเมตร) สัญญาเช่า สัญญาเช่า*1 

Honda Logistics Asia Company Limited – AAL Ph 2 4,489.00 18 กนัยายน 2566 6 ปี 9.5 เดือน 
Menlo Worldwide (Thailand) Ltd. 9,747.00 14 ตลุาคม 2560 10.5 เดือน 
Linex International (Thailand) Co., Ltd. 9,747.00 31 สงิหาคม 2561 1 ปี 9 เดือน 
LF Logistics (Thailand) Limited*10 9,747.00 30 มิถนุายน 2564 4 ปี 7 เดือน 
OOLC Logistic (Thailand) Limited 4,696.00 15 กมุภาพนัธ์ 2561  1 ปี 2.5 เดือน 
Wisdom Logistics Solution Co., Ltd. 2,725.00 31 กรกฎาคม 2565 5 ปี 8 เดือน 

รวม 499,462.25   
หมายเหตุ      *1   อายคุงเหลือของสญัญาเช่าจะนบัจากวนัทีก่องทรสัต์ WHART เข้าลงทนุในทรพัย์สินเพ่ิมเติม ทัง้นี ้วนัทีโ่ดยประมาณทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุเป็นวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 *2 ปัจจุบนัเป็นพืน้ทีว่่าง และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผู้เช่ารายใหม่  
*3     สญัญาเช่าที่ท ากบับริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะส้ินสุดลงในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 แต่ทัง้นี ้WHA ได้ตกลงช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ WHART ส าหรบัพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้เช่าของอาคาร

คลงัสินค้าและส านกังาน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรสัต์ WHART ได้เข้าท ากบั WHA  

*4  กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้เช่า ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรัสต์เข้า
ลงทนุในทรพัย์สินเพ่ิมเติม หรือจนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ต่อไป 

*5 อยู่ระหว่างการต่ออายสุญัญาเช่า 
*6 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ Officemate Public Company Limited ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น COL Public Company Limited เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2558 
*7 อา้งอิงถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพือ่การเช่าอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

ลงวนัที่ 3 กนัยายน 2558 ซ่ึงสถานะ ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั Osotspa Co., Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม 
ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

*8 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ Bio Consumer Co., Ltd จ ากดั ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น Neo Corporate Co., Ltd เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2559 
*9 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคาร AAL Phase 1 คือ AAL Co., Ltd ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทเป็น Honda Logistics Asia Company Limited เมือ่วนัที ่3 มิถนุายน 2556 
 *10 ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั LF Logistics (Thailand) Limited (ส าหรบัสญัญาเช่าที่จะก าลงัจะครบก าหนดสญัญา

และสญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าเพ่ิมเติม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ 
ที่มา: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  



 

36 

 

5.4 สัดส่วนรายได้ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าคิดเทียบพืน้ที่ให้เช่ารวม*1 
(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART

ลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTจะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

รวม 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PLs) 52.28% 41.46% 48.88% 

ผู้ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้ว
หมดไปอยา่งรวดเร็ว (FMCG) 

19.54% 51.54% 29.61% 

ผู้ ผลิ ต และโรงงานอุตสาหกรรม 
(Manufacturer) 

19.95% 5.97% 15.55% 

Undertake 6.96% 1.03% 5.09% 

Vacant 1.27% 0.00% 0.87% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 

หมายเหตุ *1   เป็นสดัส่วนพื้นที่เช่าส าหรับ ณ วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวันที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม 

ตารางแสดงรายชื่อผู้เช่าที่ มีพืน้ที่ เช่าสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเปรียบเทียบระหว่างอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์  WHART ลงทุนอยู่ เดิม อสังหาริมทรัพย์ที่ กองท รัสต์  WHART จะลงทุนเพิ่ ม เติม และ
อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดหลังจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม  

ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTจะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หลังจากที่กองทรัสต์ 

WHARTเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

1 
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต 
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Osotspa Co., Ltd.*1 
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต 
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 

3 
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

Neo Corporate Co., 
Ltd*2 

บริษัท นิสสนั มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4 
Thai Beverage Logistics 

Co., Ltd. 
Honda Logistics Asia 

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

5 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ Thai Beverage Logistics 

http://atsmemall.com/shop/profile.php?uid=40421
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ล าดับ 

รายชื่อผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTลงทุน

อยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTจะ

ลงทุนเพิ่มเติม 

อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หลังจากที่กองทรัสต์ 

WHARTเข้าลงทุนเพิ่มเติม 

ไทย) จ ากดั  (ประเทศไทย) จ ากดั*3 Co., Ltd. 

6 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

7 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริ

บิวชัน่ จ ากดั  
Linex International 
(Thailand) Co., Ltd. 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

8 
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)  
COL Public Company 

Limited*4 
Osotspa Co., Ltd. 

9 
Central Department Store 

Limited  
บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

10 
บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

OOLC Logistic 
(Thailand) Limited 

Neo Corporate Co., Ltd*2 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าจาก
ผู้เช่าที่มีพืน้ที่เช่า

สูงสุด 10 อนัดับแรก 
คิดเทียบพืน้ที่เช่า
รวม (ร้อยละ)*5 

88.00 97.24 95.63 

หมายเหตุ *1 อา้งอิงถึง Letter of Intent จาก Osotspa Co., Ltd. ถึง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพือ่การเช่า
อาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 ซ่ึงสถานะ ณ 
ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั Osotspa Co., 
Ltd. อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ  

 *2 ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ Bio Consumer Co., Ltd จ ากดั ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงชื่อบริษัทเป็น Neo 
Corporate Co., Ltd เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2559 

 *3  ณ ปัจจุบนั สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า ระหว่าง บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั LF Logistics 
(Thailand) Limited ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง (ส าหรับสัญญาเช่าที่จะก าลังจะครบ
ก าหนดสญัญาและสญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าเพ่ิมเติม) อยู่ในระหว่างการรอการลงนาม ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนที่
กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุ 

 *4  ชือ่คู่สญัญาตามสญัญาเช่าอาคารคือ Officemate Public Company Limited ซ่ึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
เป็น COL Public Company Limited เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2558 

 *5  สดัส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ณ วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่
กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม 

 

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

อสังหาริมทรัพย์ ช่ือโครงการ 
ราคาประเมิน 

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ  
(ล้านบาท)*1 

ราคาซือ้อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTลงทุนในการ

เข้าลงทุนครัง้แรก  
(ล้านบาท) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ 

WHARTลงทุนใน
การเข้าลงทุนครัง้

แรก 

โครงการศนูย์กระจายสินค้า 
WH ลาดกระบงั Phase 1 
และ Phase 2 

1,051.00 1,088.21 

โครงการ WHA Mega 
Logistic Center ถนนบางนา-
ตราด กม. 18 

1,442.00 1,389.34 

โครงการ WHA Mega 
Logistic Center ถนนบางนา-
ตราด กม. 23 

1,891.00 1,928.82 

 

อสังหาริมทรัพย์ ช่ือโครงการ 
ราคาสอบทาน 

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
(ล้านบาท)*2 

ราคาซือ้อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHARTลงทุนในการ

ลงทุนเพิ่มครัง้ที่ 1  
(ล้านบาท) 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ 

WHARTลงทุนใน
การลงทุนเพิ่มครัง้

ที่ 1 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center ชลหาร
พิจิตร กม. 4 

2,427.10 2,496.00 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center วงัน้อย 61 

1,224.70 1,286.00 

โครงการ WHA Mega 
Logistics Center สระบรีุ 

838.00 864.00 

หมายเหตุ *1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559  
 *2 ราคาสอบทานมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ส าหรับโครงการ โครงการ WHA Mega Logistics 

Center ชลหารพิจิตร กม.4  ณ วนัที ่3 มีนาคม 2559 ส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center วงันอ้ย 61 และ 
ณ วนัที ่4 มีนาคม 2559 ส าหรบัโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ  
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อสังหาริมทรัพย์ ช่ือโครงการ 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท) ราคาสูงสุดที่จะลงทุน

ในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม (ล้านบาท) 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคาจ ากัด*1 

บริษัท แกรนด์ 
แอสเซท แอดไว
เซอร่ี จ ากัด*2 

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART 

จะลงทุนเพิ่ม  
(ครัง้ที่ 2) 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center ชลหารพิจิตร 
กม. 5 

1,405.00 1,405.00 1,539.00 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center ลาดกระบงั 

2,603.00 2,421.00 2,651.0 

รวม 4,008.00 3,826.00 4,190.00 
หมายเหตุ *1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 
และ ฉบบัลงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง (ราคา ณ วนัที่ 1 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

 *2 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวันที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

 

6. นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะด าเนินการร่วมกบั
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่กองทรัสต์ WHART จะแตง่ตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ใน
การก าหนดกลยุทธ์การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดผลดีที่สดุต่อการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีรายละเอียดในเบือ้งต้นดงันี ้

 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า/ผู้ เช่า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงทรัพย์สนิ และ/หรือ
การให้บริการ เพื่อรักษาระดบัคณุภาพให้สงูสดุอยูเ่สมอ 

 ประเมินและปรับเปลี่ยนอตัราค่าเช่าให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเมื่อต้องหาผู้
เช่าใหม่ หรือต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายเดิม เพื่อให้มีอัตราการเช่าสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายได้ของ
กองทรัสต์ WHARTและมุง่เน้นในการให้บริการท่ีดี และมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

 พฒันาประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์พร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยจะ
ไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ  

 เพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART โดยการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและ
เหมาะสมกับการใช้งาน ปรับปรุงดูแลภาพลกัษณ์ของโครงการให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลีย่นแปลงของภาวะตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

 ประเมินระดับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินอย่าง
สม ่าเสมอ 



 

40 

 

 การด าเนินการแก้ไขหรือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART กบั WHA ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามแนวทางเดิมที่ใช้ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 




