สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
กองทรัสต์มคี วามประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 (“ทรัพย์สินที่ จะลงทุน
เพิ่ มเติ ม”) โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า สานักงาน และสิง่ ปลูกสร้าง
อื่น ๆ ทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ นัน้ พร้อมส่วนควบของทีด่ นิ และอาคารดังกล่าว และซื้อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า โดยมีรายละเอียดของการลงทุนเพิม่ เติมดังนี้
1.

ข้อมูลทั ่วไปของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4

อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน เพิ่มเติมในครัง้ นี้ เป็ นสิทธิการเช่าอสังหาริม ทรัพ ย์ในโครงการนิ คม
อุตสาหกรรมและโครงโลจิสติกส์พาร์ค จานวน 14 หลัง ใน 7 โครงการ จาก 3 บริษทั ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด (สาหรับ 1 หลัง ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ 3 หลัง ในโครงการดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2))

(2)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิ้วดิ้ง จากัด (สาหรับ 1 หลัง ในโครงการนิคมอุ ตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN)
2 หลัง ในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) และ 2 หลัง ในโครงการดับบลิว
เอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP4))

(3)

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (สาหรับ 3 หลัง ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE))

รวมเรียกว่า “บริ ษทั เจ้าของทรัพย์สิน”

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 หน้า 1

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม/1
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทคลังสิ นค้า
Detached Building
Attached Building
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี
ลักษณะการได้มาซึ่ง
เนื้อทีร่ วมประมาณ
เนื้อทีร่ วมประมาณ
เนื้อทีร่ วมประมาณ
ทรัพย์สินของ
ทีด่ นิ
ทีด่ นิ
ทีด่ นิ
13-2-81.50 ไร่
2-3-28.75 ไร่
19-1-59.00 ไร่
กองทรัสต์
3 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคาร
4 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคาร
7 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคาร
สิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง
(ภาพรวม)
ประมาณ 11,168 ตร.ม.
ประมาณ 5,124 ตร.ม.
ประมาณ 31,894 ตร.ม.
โครงการนิคม
จานวน 2 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม โครงการนิคม จานวน 1 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
โครงการ
จานวน 2 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
อุตสาหกรรม
ประมาณ 7,408 ตร.ม.
อุตสาหกรรม
ประมาณ 660 ตร.ม.
ดับบลิวเอชเอ ประมาณ 8,844 ตร.ม.
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
ดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
(ระยอง)
ชลบุรี 1
พาร์ค 1
ลักษณะการได้มาซึ่ง
โครงการนิคม จานวน 2 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
โครงการ
จานวน 3 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
ทรัพย์สินของ
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
อุตสาหกรรม
ประมาณ 3,312 ตร.ม. ดับบลิวเอชเอ ประมาณ 12,623 ตร.ม.
กองทรัสต์ จาแนก โครงการนิคม
ประมาณ 3,760 ตร.ม. อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
โลจิสติกส์
ตามโครงการ / นิ คม อุตสาหกรรม
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
(ระยอง)
พาร์ค 2
ดับบลิวเอชเอ
อุตสาหกรรม
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
โครงการ
จานวน 2 ยูนิต พืน้ ทีร่ วม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
โครงการนิคม
ประมาณ 1,152 ตร.ม. ดับบลิวเอชเอ ประมาณ 10,427 ตร.ม.
1
ยังไม่มผี เู้ ช่า
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
ไฮเทค กบินทร์
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
พาร์ค 4
อายุอาคารเฉลี่ย/2
ประมาณ 12.38 ปี
ประมาณ 9.12 ปี
ประมาณ 6.56 ปี

ประเภททรัพย์สิน

หมายเหตุ /1 ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2565
/2
อายุอาคารเฉลีย่ ณ วันทีก่ องทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุนไม่เกินวันที ่ 1 มกราคม 2566

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 หน้า 2

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

2.

ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทรัสต์
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมโดยการเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า
สานักงาน และสิง่ ปลูกสร้างอื่น ๆ ทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ นัน้ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า
และสิทธิในการต่ ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าว และซื้อ
สังหาริม ทรัพ ย์ต่าง ๆ ที่เ กี่ย วเนื่ องซึ่งใช้ในการดาเนิน กิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เ ช่า ดังต่อไปนี้จากบริษัท
เจ้าของทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงาน ดังนี้
1.1.

อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพ้ืน ที่ท่ีดิน ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 81.50
ตารางวา พืน้ ทีอ่ าคารประมาณ 11,168 ตารางเมตร

1.2.

อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพน้ื ทีท่ ด่ี นิ ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 28.75 ตาราง
วา และพืน้ ทีอ่ าคารประมาณ 5,124 ตารางเมตร

สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงานรวมมีพน้ื ที่ทด่ี นิ ทัง้ หมดประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 10.25 ตารางวา
พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 16,292 ตารางเมตร
2.

สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้า โดยมีพน้ื ทีท่ ด่ี นิ ประมาณ 19 ไร่ 1 งาน 59.00 ตารางวา พืน้ ที่
อาคารประมาณ 31,894 ตารางเมตร

3.

กรรมสิทธิใ์ นเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และ
จาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ อาคารโรงงาน และอาคารคลังสินค้า

หมายเหตุ:
(1) การลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมนี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1.

สัญญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างกับบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ (ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้าง)

2.

สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์กบั บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ (ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว)

3.

สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ ) และ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 หน้า 3

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
4.

สัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ นต้น

ทัง้ นี้ รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ จะเข้าลงทุน และ/หรือมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
จะเข้าลงทุนนัน้ ให้เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 หน้า 4

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

3.

3.1

รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

กองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมในราคารวมไม่เกิน 1,345,890,000 บาท ชาระในวันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ซึ่งประกอบไปด้ว ยค่ าเช่ าที่ดิน และอาคาร และค่ า ซื้อสังหาริม ทรัพ ย์ต่าง ๆ ที่เ กี่ย วเนื่ องซึ่งใช้ใ นการดาเนิน กิจ การภายในทรัพย์สนิ ที่ เช่ า (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีก่ องทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และ
กองทรัสต์จะมีสทิ ธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึง่ มีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุอกี จานวนไม่เกิน 80,000,000 บาท (ซึง่ จะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดย
ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เกีย่ วข้อง ทีก่ องทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้
ทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานแบบ Detached Building
ขนาดทีด่ นิ ประมาณ
ลาดับ

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

1.

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
1

2.

โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอีส

แปลงทีด่ นิ
เลขที่

B.18-3

FZ.1/2

พืน้ ทีอ่ าคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนด
ทีด่ นิ
เลขที่

3,760

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

4,016

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

ไร่

งาน

ตร.วา

29737

4

1

58.00

10734

4

2

63.50

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี ) ณ วันที่
1 มกราคม
2566

รูปแบบการลงทุน
ทรัพย์สนิ มีผเู้ ช่า

ทีด่ นิ

อาคาร
โรงงาน

9 ปี
7 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า



18 ปี
1 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
ขนาดทีด่ นิ ประมาณ
พืน้ ทีอ่ าคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนด
ทีด่ นิ
เลขที่

R.05-2

3,392

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง

รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
Detached Building

11,168

ลาดับ

3.

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม
เทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง)

แปลงทีด่ นิ
เลขที่

ไร่

งาน

ตร.วา

26731

4

2

60.00

-

-

13

2

81.50

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนด
ทีด่ นิ
เลขที่

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี ) ณ วันที่
1 มกราคม
2566

รูปแบบการลงทุน
ทรัพย์สนิ มีผเู้ ช่า

ทีด่ นิ

อาคาร
โรงงาน

9 ปี
7 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า



-

-

-

-

ทีด่ นิ

อาคาร
โรงงาน

ทรัพย์สนิ มีผเู้ ช่า

ทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานแบบ Attached Building
ขนาดทีด่ นิ ประมาณ
ลาดับ

1.

2.

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

แปลงทีด่ นิ
เลขที่

พืน้ ทีอ่ าคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอีส
เทิรน์
ซีบอร์ด
(ระยอง)

K.13C-01

1,656

K.13C-02

1,656

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
ชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง
(2 หน่วย)

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี ) ณ วันที่
1 มกราคม
2566

รูปแบบการลงทุน

ไร่

งาน

ตร.วา

0

3

66.75

9 ปี
5 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า



0

3

66.75

9 ปี
5 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า



30376
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ขนาดทีด่ นิ ประมาณ
ลาดับ

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

แปลงทีด่ นิ
เลขที่

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
3.
B.6A
ดับบลิวเอชเอ
ชลบุร ี 1
โครงการนิคม
4.
อุตสาหกรรม
18-1
ไฮเทค กบินทร์
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
Attached Building

พืน้ ทีอ่ าคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนด
ทีด่ นิ
เลขที่

ทรัพย์สนิ มีผเู้ ช่า

อาคาร
โรงงาน

8 ปี
8 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า



56.50

9 ปี
3 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการ
เช่า



28.75

-

-

-

-

งาน

ตร.วา

90909

0

1

38.75

1,152

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชัน้
จานวน 1 หลัง

85482

0

2

5,124

-

-

2

3

660

รูปแบบการลงทุน
ทีด่ นิ

ไร่

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี ) ณ วันที่
1 มกราคม
2566

ทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า

ลาดับ

1.

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

แปลงทีด่ นิ เลขที่

C.3 (FZ)

พืน้ ทีอ่ าคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

3,885

ขนาดทีด่ นิ ประมาณ
รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

โฉนด
ทีด่ นิ เลขที่

211634

ไร่

งาน

ตร.วา

2

1

48.75

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี ) ณ
วันที่ 1
มกราคม
2566
9 ปี
9 เดือน

รูปแบบการลงทุน
ทรัพย์สนิ มีผเู้ ช่า
ทีด่ นิ

อาคารโรงงาน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า
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ลาดับ

2.

โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม

โครงการดับบลิว
เอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 1

3.
4.

โครงการดับบลิว
เอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 2

5.

6.

พืน้ ทีอ่ าคาร
ประมาณ
(ตร.ม.)

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน

C.4 (FZ)

4,959

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
2 ห้อง

B.12 (FZ)

4,314

B.14 (FZ)

5,214

B.16 (FZ)

3,095

แปลงทีด่ นิ เลขที่

D.2

5,165

A.5

5,262

รวมทรัพย์สินประเภท Warehouse

31,894

โครงการดับบลิว
เอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 4

7.

ขนาดทีด่ นิ ประมาณ

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงหลังคา
เหล็ก ชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
3 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว มีชนั ้
ลอย จานวน 1 หลัง
1 ห้อง
-

โฉนด
ทีด่ นิ เลขที่

งาน

ตร.วา

3

0

3.75

2

2

3

รูปแบบการลงทุน
ทรัพย์สนิ มีผเู้ ช่า
ทีด่ นิ

อาคารโรงงาน

9 ปี
9 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



48.50

2 ปี
8 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



0

73.50

2 ปี
8 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



1

3

43.75

2 ปี
8 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



473

3

0

55.25

9 ปี
5 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



9198,
9199

3

0

85.50

9 ปี
6 เดือน

สิทธิการเช่า
(แบ่งเช่า)

สิทธิการเช่า



-

19

1

59.00

-

-

-

-

229436

ไร่

อายุอาคาร
ประมาณ
(ปี ) ณ
วันที่ 1
มกราคม
2566
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รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

3.2

ข้อมูลผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 ลาดับแรกตามขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า/1

ลาดับ

1
2
3
4
5

รายชื่อผู้เช่า
บริษทั หลิงเย อินเทลลิเจนท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั โนโบ ออโต้โมทีฟ ซิสเต็ม
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั ท็อป ลิงค์ อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย) จากัด

ปี ที่ครบ
คิ ดเป็ นอัตราส่วน อายุ
กาหนดอายุ
พื้นที่ต่อพื้นที่เช่า สัญญาเช่า
สัญชาติ ประเภทธุรกิ จ
สัญญาเช่า
ที่มีผ้เู ช่า (ร้อยละ) (ปี )
(พ.ศ.)
อุปกรณ์
18.70
3
2567
จีน
เครื่องจักร
11.85

3

2567

เกาหลี

ยานยนต์

11.63

1

2565

เกาหลี

อิเล็กทรอนิกส์

11.16

1

2566

จีน

ยานยนต์

9.71

3

2567

จีน

อิเล็กทรอนิกส์

ทีม่ า: บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ
หมายเหตุ: /1ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2565
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3.3

ประมาณการรายได้ที่คาดว่ากองทรัสต์จะได้รบั ในช่วงปี แรก
ประมาณการรายได้ทก่ี องทรัสต์จะได้รบั ในช่วงปี แรกภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม ประกอบด้วยรายได้จาก
ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากการชดเชยรายได้ค่าเช่า โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้สาหรับ
ปี ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน หลังการลงทุน
ที่มีอยู่เดิ ม เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

775.31
0.41
775.72

878.16
0.47
878.63

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กาไรสุทธิ ของอสังหาริ มทรัพย์

(67.63)
708.09

(73.18)
805.45

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์สาหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 4
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน

(45.46)
(1.98)

(50.13)
(1.98)

(106.45)
554.20

(8.60)
(121.38)
623.36

บวกกลับ (หักออก) รายได้จากค่าเช่าและบริการที่มไิ ด้รบั ชาระเป็ น
เงินสดจริง
หักออก ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์รอการรับรู้
บวกกลับ ดอกเบีย้ ค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน

0.01
(12.36)
1.27
543.12

(0.43)
(13.39)
4.65
614.19

1.98

1.98

545.10

8.60
624.77

บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากค่าใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 4
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน
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ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน หลังการลงทุน
ที่มีอยู่เดิ ม เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
ล้านบาท
ล้านบาท
ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน (ร้อยละ)
ประมาณการเงิ นสดสุ ทธิ ที่ส ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบ
แทนและเงิ นลดทุน

97.00

97.00

528.75

606.03

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินลดทุน
การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นคืนทุน

528.75
528.75

606.03
606.03

840.13

953.83

0.63

0.64

-

-

0.63

0.64

จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)/1
ประมาณการการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนและเงิ นลดทุ น ต่ อ
หน่ วย (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินลดทุนต่อหน่วย
การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุนต่อหน่ วย
/1

จานวนหน่ วยทรัสต์เป็ นตัวเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการคานวณเท่านัน้ จานวนหน่ วยทรัสต์ท่กี องทรัสต์จะออกและเสนอขายสุดท้ายอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับทีป่ ระมาณการนี้

ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่ มเติ ม
35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา
พื้นที่ที่ดินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด1 (WHA ESIE1)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
(ระยอง) (ESIE)

เช่าที่ดนิ และอาคารจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
บิวดิง้ จากัด
เช่ า ที่ดิน และอาคารจากบริษัท ดับ บลิว เอชเอ อีส เทิร์ น
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
เช่ า ที่ดิน และอาคารจากบริษัท อีส เทิร์ น ซีบ อร์ ด อิน ดัส
เตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่ มเติ ม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ เช่าที่ดนิ และอาคารจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
(KABIN)
บิว้ ดิง้ จากัด
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 เช่าที่ดนิ และอาคารจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
(WHA LP 1)
บิว้ ดิง้ จากัด
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 เช่ า ที่ดิน และอาคารจากบริษัท ดับ บลิว เอชเอ อีส เทิร์น ซี
(WHA LP 2)
บอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 เช่าที่ดนิ และอาคารจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
(WHA LP 4)
บิวดิง้ จากัด
พื้นที่เช่าทัง้ หมดที่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร)
พืน้ ทีอ่ าคาร
48,186
ราคาประเมิ นทรัพย์สินรวมเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ จะลงทุน/1 (บาท)
ราคาประเมินโดยบริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชั ่น จากัด
1,281,800,000
ราคาประเมินโดยบริษทั กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด
1,308,900,000
มูลค่ าสูงสุดที่ กองทรัสต์ จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวม 1,345,890,000
ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ค่ าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยน และภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะรวมตลอดจนค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง) ไม่เกิ น (บาท)
ค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุ 30 ปี (บาท)
80,000,000
/1

ราคาประเมินทรัพย์สนิ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2566 ซึง่ คาดว่าเป็นวันทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
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4.

สรุปข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่เดิ ม และอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่ มเติ ม
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่เดิม ได้แก่ สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภท 1) โรงงานให้
เช่ า แบบ Detached Building จ านวน 36 ยู นิ ต มีพ้ืน ที่อ าคารรวมประมาณ 168,658 ตารางเมตร
2) โรงงานให้เช่าแบบ Attached Building จานวน 85 ยูนิต มีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 101,552 ตาราง
เมตร และ 3) คลังสินค้า จานวน 25 ยูนิต มีพ้นื ที่อาคารรวมประมาณ 110,422 ตารางเมตร คิดเป็ น
จานวนรวมทัง้ สิน้ 146 ยูนิต มีพน้ื ทีอ่ าคารรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 380,632 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีม่ ี
เนื้อทีร่ วมประมาณ 352 ไร่ 2 งาน 93.99 ตารางวา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

โครงการนิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตัง้ อยู่ ณ ตาบลบ่อวิน
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในที่ดนิ โดยเป็ นการเช่าที่ดนิ รวม 8
โฉนด คิดเป็ นขนาดที่ดนิ รวม 25 ไร่ 2 งาน 87.52 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม
24 ยูนิต โดยมีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 23,916 ตารางเมตร และกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ อื่น ๆ
อันเป็ นส่วนควบของทีด่ นิ และอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ และอาคารในโครงการ

(2)

โครงการนิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิ รน์ ซีบอร์ดระยอง (ESIE) ตัง้ อยู่ ณ ตาบลตาสิทธิ ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในทีด่ นิ โดยเป็ นการเช่าทีด่ นิ รวม 7 โฉนด
คิดเป็ นขนาดทีด่ นิ รวม 45 ไร่ 0 งาน 25.40 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 41 ยูนิต
โดยมีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 57,752 ตารางเมตร และกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ น
ส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร เครื่องมือ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพ ย์สนิ อื่นที่
เกีย่ วข้องเกีย่ วเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ และอาคารในโครงการ

(3)

โครงการนิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ อี สเทิ รน์ ซี บอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ตัง้ อยู่ ณ
ตาบลตาสิทธิ ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในทีด่ นิ โดยเป็ นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่ นิ รวม 31 โฉนด คิด
เป็ นขนาดทีด่ นิ รวม 174 ไร่ 0 งาน 11.30 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารโรงงานรวม 38 ยูนิต
โดยมีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 150,828 ตารางเมตร และกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ น
ส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร เครื่องมือ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพ ย์ส ิน อื่น ที่
เกีย่ วข้องเกีย่ วเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ และอาคารในโครงการ

(4)

โครงการดับบลิ วเอชเอ โลจิ สติ กส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ตัง้ อยู่ ณ ตาบลเขาคันทรง อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในทีด่ นิ โดยเป็ นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่ นิ รวม
2 โฉนด คิดเป็ นขนาดทีด่ นิ รวม 10 ไร่ 1 งาน 75.00 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า
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รวม 2 ยูนิต โดยมีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 16,820 ตารางเมตร และกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ
อื่น ๆ อัน เป็ น ส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร เครื่องมือ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคาร และ
ทรัพ ย์ส ิน อื่น ที่เ กี่ย วข้องเกี่ย วเนื่ องและจ าเป็ นต่อการใช้ป ระโยชน์ ข องที่ดิน และอาคารใน
โครงการ
(5)

โครงการดับบลิ วเอชเอ โลจิ สติ กส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ตัง้ อยู่ ณ ตาบลเขาคันทรง อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในทีด่ นิ โดยเป็ นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่ นิ รวม
3 โฉนด คิดเป็ นขนาดทีด่ นิ รวม 42 ไร่ 3 งาน 13.52 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า
รวม 12 ยูนิต โดยมีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 56,120 ตารางเมตร และกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ
อื่น ๆ อัน เป็ น ส่ว นควบของที่ดิน และอาคาร เครื่องมือ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคาร และ
ทรัพ ย์ส ิน อื่น ที่เ กี่ย วข้องเกี่ย วเนื่ องและจ าเป็ นต่อการใช้ป ระโยชน์ ข องที่ดิน และอาคารใน
โครงการ

(6)

โครงการดับบลิ วเอชเอ โลจิ สติ กส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ตัง้ อยู่ ณ ตาบลปลวกแดง อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในทีด่ นิ โดยเป็ นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่ นิ
รวม 4 โฉนด คิด เป็ น ขนาดที่ดิน รวม 22 ไร่ 2 งาน 65.25 ตารางวา สิท ธิก ารเช่ า อาคาร
คลังสินค้ารวม 11 ยูนิต โดยมีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 37,482 ตารางเมตร และกรรมสิทธิใน
์
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของทีด่ นิ และอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ ของทีด่ นิ และอาคารใน
โครงการ

(7)

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิ ว เอชเอ สระบุ รี (WHA SIL) ตัง้ อยู่ ณ
ตาบลหนองปลาหมอ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าในทีด่ นิ โดย
เป็ นการเช่าทีด่ นิ รวม 7 โฉนด คิดเป็ นขนาดทีด่ นิ รวม 32 ไร่ 0 งาน 16.00 ตารางวา สิทธิการ
เช่าอาคารโรงงานรวม 18 ยูนิต โดยมีพ้นื ที่อาคารรวมประมาณ 37,714 ตารางเมตร และ
กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ อื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดนิ และอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคาร และทรัพย์สนิ อื่นทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วเนื่องและจาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ
และอาคารในโครงการ
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4.1

รายละเอียดทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในปัจจุบนั
โครงการ

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ
ชลบุร ี 1 (WHA CIE 1)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซี
บอร์ดระยอง
(ESIE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1
(WHA ESIE1)
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กบินทร์ (KABIN)
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบุร ี
(WHA SIL)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค
1 (WHA LP 1)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค
2 (WHA LP 2)
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์
พาร์ค 4

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร จานวน
(ไร่-งาน-ตาราง
(ตารางเมตร) ยูนิต
วา)

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการลงทุน
เพิ่ มเติ มครัง้ ที่สี่
พื้นที่ดิน
พื้นที่หลังคา/1
พื้นที่อาคาร จานวน พื้นที่หลังคา/1
(ไร่-งาน-ตาราง
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร) ยูนิต (ตารางเมตร)
วา)

ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่ มครัง้ ที่ สี่

พื้นที่ดิน
พื้นที่หลังคา/1
พื้นที่อาคาร จานวน
(ไร่-งาน-ตาราง
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร) ยูนิต
วา)

25-2-87.52

23,916

24

9,072

0-1-38.75

660

1

-

26-0-26.27

24,576

25

9,072

45-0-25.40

57,752

41

30,082

11-0-57

10,720

4

-

56-0-82.40

68,472

45

30,082

174-0-11.30

150,828

38

68,419

4-1-58.00

3,760

1

-

178-1-69.3

154,588

39

68,419

-

-

-

-

0-2-56.50

1,152

1

-

0-2-56.50

1,152

1

-

32-0-16.00

37,714

18

14,861

-

-

-

-

32-0-16.00

37,714

18

14,861

10-1-75.00

16,820

2

9,936

5-1-52.50

8,844

2

-

15-3-27.50

25,664

4

9,936

42-3-13.52

56,120

12

28,440

7-2-65.75

12,623

3

-

50-1-79.27

68,743

15

28,440

22-2-65.25

37,482

11

18,838

6-1-40.75

10,427

2

-

29-0-6

47,909

13

18,838
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ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในปัจจุบนั
โครงการ
(WHA LP 4)
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร จานวน
(ไร่-งาน-ตาราง
(ตารางเมตร) ยูนิต
วา)
352-2-93.99

380,632

146

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการลงทุน
เพิ่ มเติ มครัง้ ที่สี่
พื้นที่ดิน
พื้นที่หลังคา/1
พื้นที่อาคาร จานวน พื้นที่หลังคา/1
(ไร่-งาน-ตาราง
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร) ยูนิต (ตารางเมตร)
วา)

ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่ มครัง้ ที่ สี่

พื้นที่ดิน
พื้นที่หลังคา/1
พื้นที่อาคาร จานวน
(ไร่-งาน-ตาราง
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร) ยูนิต
วา)
179,648

35-3-69.25

48,186

14

-

388-2-63.24

428,818

160

179,648

/1

พื้นทีห่ ลังคาทีใ่ ช้งานได้
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ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์จาแนกตามประเภทธุรกิ จของผู้เช่า
คิดเป็ นอัตราส่วนพืน้ ทีเ่ ช่าต่อพืน้ ทีเ่ ช่าทีม่ ผี เู้ ช่ารวม
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ลงทุนอยู่เดิม/1

ทรัพย์สนิ หลักทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม/2

รวมทรัพย์สนิ หลักภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม

ทีม่ า: บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ
หมายเหตุ: /1 ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ ลงทุนอยู่เดิม คานวณเฉพาะส่วนทีม่ ผี เู้ ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ บี ่ ริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะ
ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ตามเงือ่ นไขของสัญญาตกลงกระทาการ และพื้นทีท่ อี ่ ยู่ระหว่างขัน้ ตอนการหาผูเ้ ช่า) ณ วันที ่
31 มีนาคม 2565 ดังนัน้ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2566 อัตราส่วนพื้นทีเ่ ช่าต่อพืน้ ทีเ่ ช่ารวมของทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ลงทุน
อยู่เดิม อาจแตกต่างไปจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กบั การเจรจากับผูเ้ ช่าของกองทรัสต์เมือ่ ใกล้ส้นิ สุดสัญญา
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อายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้เช่า

ปี ที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่า (พ.ศ.)
ภายในปี
ภายในปี
ภายในปี
ภายในปี

2565
2566
2567
2568

คิ ดเป็ นอัตราส่วนพื้นที่เช่าต่อพื้นที่เช่าที่มีผ้เู ช่ารวม (ร้อยละ)
ทรัพย์สินหลักที่
รวมทรัพย์สินหลัก
ทรัพย์สินหลักที่จะ
กองทรัสต์ลงทุนอยู่
ภายหลังการลงทุน
/2
่
ลงทุ
น
เพิ
ม
เติ
ม
เดิ ม/1
เพิ่ มเติ ม
43.12
11.63
39.54
23.25
30.43
24.06
17.91
50.49
21.61
15.72
7.45
14.79

ทีม่ า: บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ
หมายเหตุ: /1 ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ลงทุนอยู่เดิม คานวณเฉพาะส่วนทีม่ ผี เู้ ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ บี ่ ริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะ
ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ตามเงือ่ นไขของสัญญาตกลงกระทาการ และพื้นทีท่ อี ่ ยู่ระหว่างขัน้ ตอนการหาผูเ้ ช่า) ณ วันที ่
31 มีนาคม 2565 ดังนัน้ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2566 อัตราส่วนพื้นทีเ่ ช่าต่อพืน้ ทีเ่ ช่ารวมของทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ลงทุน
อยู่เดิมอาจแตกต่างไปจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กบั การเจรจากับผูเ้ ช่าของกองทรัสต์เมือ่ ใกล้ส้นิ สุดสัญญา
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สัดส่วนพื้นที่เช่าของผู้เช่า 5 อันดับรายแรก
รายชื่อผู้เช่า
ลาดับ

1.
2.
3.

4.

5.

ทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์ ลงทุนอยู่
เดิ ม/1
บริษทั แซฟฟรอน ลิฟวิง่
จากัด

ทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม/2

รวมทรัพย์สินหลัก
ภายหลังการลงทุน
เพิ่ มเติ ม
บริษทั แซฟฟรอน ลิฟวิง่
จากัด

บริษทั หลิงเย
อินเทลลิเจนท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั วีซ่ี แพ็คเกจิง้
บริษทั ฮันออน ซิสเต็มส์
บริษทั วีซ่ี แพ็คเกจิง้
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ดีเอชแอล ซัพ
บริษทั แอลจี อีเลคทรอ
บริษทั ดีเอชแอล ซัพ
พลายเชน (ประเทศไทย)
นิคส์ (ประเทศไทย)
พลายเชน (ประเทศไทย)
จากัด
จากัด
จากัด
บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส บริษทั โนโบ ออโต้โม บริษทั เจลลี เบลลี แคนดี้
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ทีฟ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) คอมปานี (ประเทศไทย)
จากัด
จากัด
จากัด
บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์
บริษทั ท็อป ลิงค์
บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส
เดอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
อินดัสเทรียล
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จากัด
จากัด
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รายชื่อผู้เช่า
ลาดับ
สัดส่วนพื้นที่เช่า
จากผู้เช่า 5
อันดับแรก
ต่อพื้นที่เช่าที่มี
ผู้เช่ารวม
(ร้อยละ)

ทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์ ลงทุนอยู่
เดิ ม/1

ทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม/2

รวมทรัพย์สินหลัก
ภายหลังการลงทุน
เพิ่ มเติ ม

24.63

63.05

22.29

หมายเหตุ: /1 ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ลงทุนอยู่เดิม คานวณเฉพาะส่วนทีม่ ผี เู้ ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ บี ่ ริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะ
ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ตามเงือ่ นไขของสัญญาตกลงกระทาการ และพื้นทีท่ อี ่ ยู่ระหว่างขัน้ ตอนการหาผูเ้ ช่า) ณ วันที ่
31 มีนาคม 2565 ดังนัน้ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2566 อาจมีพ้นื ทีเ่ ช่าทีม่ สี ญ
ั ญาเช่า พื้นที ่ Undertaking และพื้นทีเ่ ช่าทีอ่ ยู่
ระหว่างจัดหาผูเ้ ช่าแตกต่างไปจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กบั การเจรจากับผูเ้ ช่าของกองทรัสต์เมือ่ ใกล้ส้นิ สุดสัญญา
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