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ข้อมูลเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยท่ี์ 

กองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 

กองทรสัต์มคีวามประสงค์จะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพิม่เติมครัง้ที่ 4 (“ทรพัย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม”) โดยการลงทุนในสทิธกิารเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ ส านักงาน และสิง่ปลูกสรา้ง

อื่น ๆ ทีต่ ัง้อยู่บนทีด่นินัน้ พรอ้มสว่นควบของทีด่นิและอาคารดงักล่าว และซื้อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ใชใ้นการด าเนินกจิการ

ภายในทรพัยส์นิทีเ่ช่า โดยมรีายละเอยีดของการลงทุนเพิม่เตมิดงันี้ 

1. ข้อมูลทัว่ไปของอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 

อสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี้ เป็นสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ในโครงการนิคม

อุตสาหกรรมและโครงโลจสิตกิสพ์ารค์ จ านวน 14 หลงั ใน 7 โครงการ จาก 3 บรษิทั ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นซบีอร์ด อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั (ส าหรบั 1 หลงั ในโครงการนิคม

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (WHA ESIE 1) และ 3 หลงั ในโครงการดบับลวิเอชเอ 

โลจสิตกิสพ์ารค์ 2 (WHA LP 2)) 

(2) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิ้วดิ้ง จ ากดั (ส าหรบั 1 หลงั ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) 1 หลงั ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบนิทร ์(KABIN) 

2 หลงั ในโครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) และ 2 หลงั ในโครงการดบับลวิ

เอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 4 (WHA LP4)) 

(3) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั (ส าหรบั 3 หลงั ในโครงการนิคม

อุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE))  

รวมเรยีกว่า “บริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น”  
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ตารางสรปุข้อมูลทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม/1   

ประเภททรพัยสิ์น 
รวมทรพัยสิ์นประเภทโรงงานแบบ 

Detached Building 
รวมทรพัยสิ์นประเภทโรงงานแบบ 

Attached Building 
รวมทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินค้า 

ลกัษณะการได้มาซ่ึง
ทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต์  
(ภาพรวม) 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ และสทิธกิารเช่าอาคาร 30 ปีนับจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาเช่า และสทิธใินการต่อสญัญาอกี 30 ปี 

ทีด่นิ 
เนื้อทีร่วมประมาณ 

13-2-81.50 ไร่ 
ทีด่นิ 

เนื้อทีร่วมประมาณ 
2-3-28.75 ไร่ 

ทีด่นิ 
เนื้อทีร่วมประมาณ 

19-1-59.00 ไร่ 

สิง่ปลูกสรา้ง 
3 ยนูิต พืน้ทีอ่าคาร

ประมาณ 11,168 ตร.ม. 
สิง่ปลูกสรา้ง 

4 ยนูิต พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ 5,124 ตร.ม. 

สิง่ปลูกสรา้ง 
7 ยนูิต พืน้ทีอ่าคาร

ประมาณ 31,894 ตร.ม. 

ลกัษณะการได้มาซ่ึง
ทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต์  จ าแนก
ตามโครงการ / นิคม

อตุสาหกรรม 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

อสีเทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง) 

จ านวน 2 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 7,408 ตร.ม. 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

ชลบุร ี1 

จ านวน 1 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 660 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจสิตกิส์
พารค์ 1 

จ านวน 2 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 8,844 ตร.ม. 

มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
อสีเทริน์ซบีอรด์ 

1 

จ านวน 1 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 3,760 ตร.ม. 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

อสีเทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง) 

จ านวน 2 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 3,312 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจสิตกิส์
พารค์ 2 

จ านวน 3 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 12,623 ตร.ม. 

มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด 

ยงัไม่มผีูเ้ช่า 
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ไฮเทค กบนิทร์ 

จ านวน 1 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 1,152 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจสิตกิส์
พารค์ 4 

จ านวน 2 ยนูิต พืน้ทีร่วม
ประมาณ 10,427 ตร.ม. 

มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด 

อายุอาคารเฉลี่ย/2 ประมาณ 12.38 ปี ประมาณ 9.12 ปี ประมาณ 6.56 ปี  
หมายเหตุ  /1 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

/2 อายุอาคารเฉลีย่ ณ วนัทีก่องทรสัต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนไม่เกนิวนัที ่1 มกราคม 2566  
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2. ลกัษณะการเข้าลงทุนของกองทรสัต์  

กองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดยการเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ 

ส านักงาน และสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ ทีต่ ัง้อยู่บนทีด่นินัน้เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า 

และสทิธิในการต่ออายุสญัญาเช่าทรพัย์สนิอีก 30 ปี พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดงักล่าว และซื้อ

สงัหาริมทรพัย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรพัย์สนิที่เช่าดงัต่อไปนี้จากบริษัท

เจา้ของทรพัยส์นิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงาน ดงันี้ 

1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพื้นที่ที่ดินประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 81.50 

ตารางวา พืน้ทีอ่าคารประมาณ 11,168 ตารางเมตร  

1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมพีืน้ทีท่ีด่นิประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 28.75 ตาราง

วา และพืน้ทีอ่าคารประมาณ 5,124 ตารางเมตร  

สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงานรวมมพีืน้ที่ทีด่นิทัง้หมดประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 10.25 ตารางวา 

พืน้ทีอ่าคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 16,292 ตารางเมตร  

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ โดยมพีืน้ทีท่ีด่นิประมาณ 19 ไร่ 1 งาน 59.00 ตารางวา พืน้ที่

อาคารประมาณ 31,894 ตารางเมตร  

3. กรรมสทิธิใ์นเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัย์สนิอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และ

จ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ อาคารโรงงาน และอาคารคลงัสนิคา้ 

หมายเหต:ุ 

(1) การลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมนี้ กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง

ดงันี้ 

1. สญัญาเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งกบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลูกสรา้ง) 

2. สญัญาซื้อขายสงัหาริมทรพัย์กบับรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิ (ซึ่งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิอื่น ๆ ในโครงการ

ดงักล่าว)  

3. สญัญาจ านอง (เพื่อรบัจ านองทรพัยส์นิ) และ 
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4. สญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระท าการ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์จะเขา้ลงทุน และ/หรอืมลูค่าของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์

จะเขา้ลงทุนนัน้ ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอื หนังสอืชี้ชวน

เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์ 
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3. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  

3.1 รายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  

กองทรสัต์จะพจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมในราคารวมไม่เกนิ 1,345,890,000 บาท ช าระในวนัที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน

เพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื้อสงัหาริมทรพัย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรพัย์สนิที่ เช่า (ไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีก่องทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบ) และ

กองทรสัตจ์ะมสีทิธติ่อสญัญาเช่าอกี 30 ปี ซึง่มค่ีาเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าทีต่่ออายุอกีจ านวนไม่เกนิ 80,000,000 บาท (ซึง่จะช าระเมื่อมกีารต่อสญัญาเช่า โดย

ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เกีย่วขอ้ง ทีก่องทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบ) 

โดยมรีายละเอยีด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงันี้  

ทรพัยส์นิประเภทโรงงานแบบ Detached Building 

ล าดบั 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลงทีด่นิ
เลขที ่

พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ทีด่นิ
เลขที ่

ขนาดทีด่นิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 
(ปี) ณ วนัที ่
1 มกราคม 

2566 

รปูแบบการลงทุน 

ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่า 
ไร ่ งาน ตร.วา ทีด่นิ 

อาคาร
โรงงาน 

1. 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
อสีเทริน์ซบีอรด์ 

1 

B.18-3 3,760 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ และโครงสรา้งเหลก็

ชัน้เดยีว  
จ านวน 1 หลงั 

29737 4 1 58.00 
9 ปี  

7 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  

2. 
โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอสี

FZ.1/2 4,016 
อาคารคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ชัน้เดยีว มชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

10734 4 2 63.50 
18 ปี  

1 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  
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ล าดบั 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลงทีด่นิ
เลขที ่

พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ทีด่นิ
เลขที ่

ขนาดทีด่นิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 
(ปี) ณ วนัที ่
1 มกราคม 

2566 

รปูแบบการลงทุน 

ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่า 
ไร ่ งาน ตร.วา ทีด่นิ 

อาคาร
โรงงาน 

3. 

เทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง) 

R.05-2 3,392 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ และโครงสรา้งเหลก็

ชัน้เดยีว  
จ านวน 1 หลงั 

26731 4 2 60.00 
9 ปี  

7 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  

รวมทรพัยสิ์นประเภทโรงงานแบบ 
Detached Building 

11,168 - - 13 2 81.50 - - - - 

 

ทรพัยส์นิประเภทโรงงานแบบ Attached Building 

ล าดบั 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลงทีด่นิ
เลขที ่

พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ทีด่นิ
เลขที ่

ขนาดทีด่นิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 
(ปี) ณ วนัที ่
1 มกราคม 
2566 

รปูแบบการลงทุน 

ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่า 
ไร ่ งาน ตร.วา ทีด่นิ 

อาคาร
โรงงาน 

1. โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอสี

เทริน์ 
ซบีอรด์ 
(ระยอง) 

K.13C-01 1,656  อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ และโครงสรา้งเหลก็

ชัน้เดยีว  
จ านวน 1 หลงั 
(2 หน่วย) 

30376 

0 3 66.75 
9 ปี  

5 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  

2. K.13C-02 1,656 0 3 66.75 
9 ปี  

5 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  
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ล าดบั 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลงทีด่นิ
เลขที ่

พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ทีด่นิ
เลขที ่

ขนาดทีด่นิประมาณ อายุอาคาร
ประมาณ 
(ปี) ณ วนัที ่
1 มกราคม 
2566 

รปูแบบการลงทุน 

ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่า 
ไร ่ งาน ตร.วา ทีด่นิ 

อาคาร
โรงงาน 

3. 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

ชลบุร ี1 

B.6A 660 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีว มชีัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 
90909 0 1 38.75 

8 ปี  
8 เดอืน 

สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  

4. 
โครงการนิคม
อุตสาหกรรม
ไฮเทค กบนิทร ์

18-1 1,152 
อาคารคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สองชัน้  
จ านวน 1 หลงั 

85482 0 2 56.50 
9 ปี  

3 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิาร
เช่า  

รวมทรพัยสิ์นประเภทโรงงานแบบ 
Attached Building 

5,124 - - 2 3 28.75 - - - - 

 

ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ 

ล าดบั 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลงทีด่นิเลขที ่
พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ทีด่นิเลขที ่

ขนาดทีด่นิประมาณ 
อายุอาคาร
ประมาณ 
(ปี) ณ 
วนัที ่1 
มกราคม 
2566 

รปูแบบการลงทุน 

ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่า 

ไร ่ งาน ตร.วา ทีด่นิ อาคารโรงงาน 

1.  C.3 (FZ) 3,885 211634 2 1 48.75 
9 ปี  

9 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  
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ล าดบั 
โครงการ/สวน
อุตสาหกรรม 

แปลงทีด่นิเลขที ่
พืน้ทีอ่าคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอยีดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ทีด่นิเลขที ่

ขนาดทีด่นิประมาณ 
อายุอาคาร
ประมาณ 
(ปี) ณ 
วนัที ่1 
มกราคม 
2566 

รปูแบบการลงทุน 

ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่า 

ไร ่ งาน ตร.วา ทีด่นิ อาคารโรงงาน 

2.  
โครงการดบับลวิ
เอชเอ โลจสิตกิส์

พารค์ 1 
C.4 (FZ) 4,959 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีว มชีัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั  

2 หอ้ง 

3 0 3.75 
9 ปี  

9 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  

3.  

โครงการดบับลวิ
เอชเอ โลจสิตกิส์

พารค์ 2 

B.12 (FZ) 4,314 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ โครงหลงัคา
เหลก็ ชัน้เดยีว มชีัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั  

3 หอ้ง 

229436 

2 2 48.50 
2 ปี  

8 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  

4.  B.14 (FZ) 5,214 3 0 73.50 
2 ปี  

8 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  

5.  B.16 (FZ) 3,095 1 3 43.75 
2 ปี  

8 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  

6.  
โครงการดบับลวิ
เอชเอ โลจสิตกิส์

พารค์ 4 

D.2 5,165 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีว มชีัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

1 หอ้ง 

473 3 0 55.25 
9 ปี  

5 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  

7.  A.5 5,262 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีว มชีัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

1 หอ้ง 

9198, 
9199 

3 0 85.50 
9 ปี  

6 เดอืน 
สทิธกิารเช่า 
(แบ่งเช่า) 

สทิธกิารเช่า  

รวมทรพัยสิ์นประเภท Warehouse 31,894 - - 19 1 59.00 - - - - 
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3.2 รายละเอียดการเช่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  

ขอ้มลูผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 ล าดบัแรกตามขนาดพืน้ทีเ่ช่า/1  

ล าดบั รายช่ือผู้เช่า 
คิดเป็นอตัราส่วน
พื้นท่ีต่อพื้นท่ีเช่า
ท่ีมีผู้เช่า (ร้อยละ) 

อายุ
สญัญาเช่า 

(ปี) 

ปีท่ีครบ
ก าหนดอายุ
สญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

สญัชาติ ประเภทธุรกิจ 

1 
บรษิทั หลงิเย อนิเทลลเิจนท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

18.70  3 2567 จนี 
อุปกรณ์
เครื่องจกัร 

2 
บรษิทั ฮนัออน ซสิเตม็ส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

11.85  3 2567 เกาหล ี ยานยนต ์

3 
บรษิทั แอลจ ีอเีลคทรอนิคส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

11.63  1 2565 เกาหล ี อเิลก็ทรอนิกส ์

4 
บรษิทั โนโบ ออโตโ้มทฟี ซสิเตม็ 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

11.16  1 2566 จนี ยานยนต ์

5 
บรษิทั ทอ็ป ลงิค ์อนิดสัเทรยีล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

9.71  3 2567 จนี อเิลก็ทรอนิกส ์

ทีม่า: บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
หมายเหตุ: /1ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 
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3.3 ประมาณการรายได้ท่ีคาดว่ากองทรสัต์จะได้รบัในช่วงปีแรก  

ประมาณการรายไดท้ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัในช่วงปีแรกภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยรายไดจ้าก

ค่าเช่าและค่าบรกิาร และรายไดจ้ากการชดเชยรายไดค่้าเช่า โดยมรีายละเอยีดของประมาณการรายไดส้ าหรบั

ปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2566  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ดงันี้ 

 
ทรพัยสิ์น 
ท่ีมีอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์น 
หลงัการลงทุน 

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิาร 775.31 878.16 
รายไดอ้ื่น 0.41 0.47 
รวมรายได้ 775.72 878.63 
   
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์  (67.63) (73.18) 
ก าไรสุทธิของอสงัหาริมทรพัย ์ 708.09 805.45 
   
ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทรสัต์ (45.46) (50.13) 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ่าย (1.98) (1.98) 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการลงทุนใน
ทรพัยส์นิเพิม่เตมิครัง้ที ่4 - (8.60) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (106.45) (121.38) 
ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาจา่ยประโยชน์ตอบแทน 554.20 623.36 
   
บวกกลบั (หกัออก) รายได้จากค่าเช่าและบรกิารที่มไิดร้บัช าระเป็น
เงนิสดจรงิ 0.01 (0.43) 
หกัออก ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยร์อการรบัรู้ (12.36) (13.39) 
บวกกลบั ดอกเบีย้คา้งจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า 1.27 4.65 
เงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 543.12 614.19 
   
บวกกลบั สภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่กดิจากการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 1.98 1.98 
บวกกลบั สภาพคล่องสว่นเกนิทีเ่กดิจากค่าใชจ้่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิครัง้ที ่4 - 8.60 
เงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 545.10 624.77 
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ทรพัยสิ์น 
ท่ีมีอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์น 
หลงัการลงทุน 

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ประมาณอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน (รอ้ยละ)  97.00 97.00 
ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุน 528.75 606.03 

   
 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ    
- ประโยชน์ตอบแทน 528.75 606.03 
- เงนิลดทุน - - 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุน 528.75 606.03 

 
จ านวนหน่วยทรสัต์ (ลา้นหน่วย)/1 840.13 953.83 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อ
หน่วย (บาท)   
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย     0.63  0.64  
- เงนิลดทุนต่อหน่วย - - 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย      0.63                   0.64  

   
/1 จ านวนหน่วยทรสัต์เป็นตวัเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการค านวณเท่านัน้ จ านวนหน่วยทรสัต์ที่กองทรสัต์จะออกและเสนอขายสุดท้ายอาจ

มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีป่ระมาณการนี้ 

ตารางสรุปรายละเอยีดการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และมลูค่าสงูสุดที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

พื้นท่ีท่ีดินท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุน 35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา 
ลกัษณะการลงทุนของกองทรสัต์  

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) 

เช่าที่ดนิและอาคารจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
บวิดิง้ จ ากดั  

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ  
อสีเทริน์ซบีอรด์1 (WHA ESIE1) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น 
ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ 
(ระยอง) (ESIE) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัส 
เตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
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ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบนิทร ์
(KABIN) 

เช่าที่ดนิและอาคารจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
บิว้ดิง้ จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 1  
(WHA LP 1) 

เช่าที่ดนิและอาคารจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
บิว้ดิง้ จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 2  
(WHA LP 2) 

เช่าที่ดินและอาคารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซี
บอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 4  
(WHA LP 4) 

เช่าที่ดนิและอาคารจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
บวิดิง้ จ ากดั 

พื้นท่ีเช่าทัง้หมดท่ีกองทรสัต์  จะเข้าลงทุนโดยประมาณ (ตารางเมตร) 
พืน้ทีอ่าคาร 48,186 

ราคาประเมินทรพัยสิ์นรวมเฉพาะส่วนท่ีกองทรสัต์ จะลงทุน/1 (บาท) 
ราคาประเมนิโดยบรษิทั เอเชีย่น เอน็จเินียริง่ แวลูเอชัน่ จ ากดั  1,281,800,000 
ราคาประเมนิโดยบรษิทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั 1,308,900,000 
มูลค่าสูงสุดท่ีกองทรสัต์ จะลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง) ไม่เกิน  (บาท) 

1,345,890,000  

ค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุ 30 ปี (บาท) 80,000,000  
/1 ราคาประเมนิทรพัยส์นิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 ซึง่คาดว่าเป็นวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
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4. สรปุข้อมูลอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดิม และอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัต์จะลงทุน

เพ่ิมเติม  

ทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ ไดแ้ก่ สทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท 1) โรงงานให้

เช่าแบบ Detached Building จ านวน 36 ยูนิต มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 168,658 ตารางเมตร  

2) โรงงานใหเ้ช่าแบบ Attached Building จ านวน 85 ยนูิต มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 101,552 ตาราง

เมตร และ 3) คลงัสนิค้า จ านวน 25 ยูนิต มพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 110,422 ตารางเมตร คดิเป็น

จ านวนรวมทัง้สิน้ 146 ยนูิต มพีืน้ทีอ่าคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 380,632 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนทีด่นิทีม่ี

เนื้อทีร่วมประมาณ 352 ไร่ 2 งาน 93.99 ตารางวา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ตัง้อยู่ ณ ต าบลบ่อวนิ 

อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีประกอบด้วยสทิธกิารเช่าในที่ดนิ โดยเป็นการเช่าที่ดนิรวม 8 

โฉนด คดิเป็นขนาดที่ดนิรวม 25 ไร่ 2 งาน 87.52 ตารางวา สทิธกิารเช่าอาคารโรงงานรวม 

24 ยนูิต โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 23,916 ตารางเมตร และกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิอื่น ๆ 

อนัเป็นสว่นควบของทีด่นิและอาคาร เครื่องมอื อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรพัยส์นิอื่น

ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิและอาคารในโครงการ 

(2) โครงการนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ระยอง (ESIE) ตัง้อยู่ ณ ต าบลตาสทิธิ ์อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าในทีด่นิ โดยเป็นการเช่าทีด่นิรวม 7 โฉนด 

คดิเป็นขนาดทีด่นิรวม 45 ไร่ 0 งาน 25.40 ตารางวา สทิธกิารเช่าอาคารโรงงานรวม 41 ยนูิต 

โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 57,752 ตารางเมตร และกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิอื่น ๆ อนัเป็น

ส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรพัย์สนิอื่นที่

เกีย่วขอ้งเกีย่วเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิและอาคารในโครงการ 

(3) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1 (WHA ESIE 1) ตัง้อยู่ ณ 

ต าบลตาสทิธิ ์อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั

ชลบุร ีประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าในทีด่นิ โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่นิรวม 31 โฉนด คดิ

เป็นขนาดทีด่นิรวม 174 ไร่ 0 งาน 11.30 ตารางวา  สทิธกิารเช่าอาคารโรงงานรวม 38 ยูนิต 

โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 150,828 ตารางเมตร และกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิอื่น ๆ อนัเป็น

ส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรพัย์สินอื่นที่

เกีย่วขอ้งเกีย่วเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิและอาคารในโครงการ 

(4) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกสพ์ารค์ 1 (WHA LP 1) ตัง้อยู่ ณ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอ

ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าในทีด่นิ โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่นิรวม 

2 โฉนด คดิเป็นขนาดทีด่นิรวม 10 ไร่ 1 งาน 75.00 ตารางวา สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิค้า
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รวม 2 ยูนิต โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 16,820 ตารางเมตร และกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ

อื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร  และ

ทรพัย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารใน

โครงการ 

(5) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกสพ์ารค์ 2 (WHA LP 2) ตัง้อยู่ ณ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอ

ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าในทีด่นิ โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่นิรวม 

3 โฉนด คดิเป็นขนาดทีด่นิรวม 42 ไร่ 3 งาน 13.52 ตารางวา สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิค้า

รวม 12 ยูนิต โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 56,120 ตารางเมตร และกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ

อื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร  และ

ทรพัย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารใน

โครงการ   

(6) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์พารค์ 4 (WHA LP 4) ตัง้อยู่ ณ ต าบลปลวกแดง อ าเภอ 

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าในทีด่นิ โดยเป็นการเช่าและแบ่งเช่าทีด่นิ

รวม 4 โฉนด คิดเป็นขนาดที่ดินรวม 22 ไร่ 2 งาน 65.25 ตารางวา สิทธิการเช่าอาคาร

คลงัสนิคา้รวม 11 ยนูิต โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 37,482 ตารางเมตร และกรรมสทิธิใ์น

ทรพัยส์นิอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอาคาร เครื่องมอื อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร 

และทรพัยส์นิอื่นที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่นิและอาคารใน

โครงการ 

(7) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตัง้อยู่ ณ 

ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ีประกอบดว้ยสทิธกิารเช่าในทีด่นิ โดย

เป็นการเช่าทีด่นิรวม 7 โฉนด คดิเป็นขนาดทีด่นิรวม 32 ไร่ 0 งาน 16.00 ตารางวา สทิธกิาร

เช่าอาคารโรงงานรวม 18 ยูนิต โดยมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 37,714 ตารางเมตร และ

กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดนิและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน

ระบบในอาคาร และทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ

และอาคารในโครงการ 
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4.1 รายละเอียดทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์  

 ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในปัจจบุนั ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ีส่ี 
ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุน 

เพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี 

โครงการ  
พ้ืนท่ีดิน  

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

พื้นท่ีอาคาร
(ตารางเมตร) 

จ านวน 
ยูนิต 

พื้นท่ีหลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีดิน  
(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

พื้นท่ีอาคาร 
(ตารางเมตร) 

จ านวน 
ยูนิต 

พื้นท่ีหลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีดิน  
(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

พื้นท่ีอาคาร 
(ตารางเมตร) 

จ านวน 
ยูนิต 

พื้นท่ีหลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิ
เอชเอ 

ชลบุร ี1 (WHA CIE 1) 
25-2-87.52 23,916 24 9,072 0-1-38.75 660 1 - 26-0-26.27 24,576 25 9,072 

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซี
บอรด์ระยอง  
(ESIE) 

45-0-25.40 57,752 41 30,082 11-0-57 10,720 4 - 56-0-82.40 68,472 45 30,082 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิ
เอชเอ 

อสีเทริน์ซบีอรด์ 1  
(WHA ESIE1) 

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 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
กบนิทร ์(KABIN) 

- - - - 0-2-56.50 1,152 1 - 0-2-56.50 1,152 1 - 

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ดบับลวิเอชเอ สระบุร ี 
(WHA SIL) 

32-0-16.00 37,714 18 14,861 - - - - 32-0-16.00 37,714 18 14,861 

ดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 
1 (WHA LP 1) 

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 

ดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 
2 (WHA LP 2) 

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 

ดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิส์
พารค์ 4 

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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 ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในปัจจบุนั ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุนเพ่ิมครัง้ท่ีส่ี 
ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุน 

เพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี 

โครงการ  
พ้ืนท่ีดิน  

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

พื้นท่ีอาคาร
(ตารางเมตร) 

จ านวน 
ยูนิต 

พื้นท่ีหลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีดิน  
(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

พื้นท่ีอาคาร 
(ตารางเมตร) 

จ านวน 
ยูนิต 

พื้นท่ีหลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีดิน  
(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

พื้นท่ีอาคาร 
(ตารางเมตร) 

จ านวน 
ยูนิต 

พื้นท่ีหลงัคา/1 
(ตารางเมตร) 

(WHA LP 4) 
รวม 352-2-93.99 380,632 146 179,648 35-3-69.25 48,186 14 - 388-2-63.24 428,818 160 179,648 

  

/1พื้นทีห่ลงัคาทีใ่ชง้านได้   
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4.2 ข้อมูลของผู้เช่าอสงัหาริมทรพัยจ์ าแนกตามประเภทธรุกิจของผู้เช่า  

คดิเป็นอตัราสว่นพืน้ทีเ่ช่าต่อพืน้ทีเ่ช่าทีม่ผีูเ้ช่ารวม 

ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ/1 ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ/2 

  

 

รวมทรพัยส์นิหลกัภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ 
 

ทีม่า: บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
หมายเหตุ:  /1 ทรพัย์สนิหลกัทีก่องทรสัต์  ลงทุนอยู่เดมิ ค านวณเฉพาะส่วนทีม่ผีูเ้ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ีบ่รษิทัเจ้าของทรพัยส์นิตกลงจะ

ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์  ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และพื้นทีท่ีอ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราส่วนพื้นทีเ่ช่าต่อพืน้ทีเ่ช่ารวมของทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์ลงทนุ
อยู่เดมิ อาจแตกต่างไปจากนี้ได ้ขึ้นอยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ิ้นสุดสญัญา  

/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  
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4.3 อายุคงเหลือของสญัญาเช่าของผู้เช่า  

ปีท่ีครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่า (พ.ศ.) 

คิดเป็นอตัราส่วนพื้นท่ีเช่าต่อพื้นท่ีเช่าท่ีมีผู้เช่ารวม (ร้อยละ) 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ี

กองทรสัต์ลงทุนอยู่
เดิม/1 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม/2 

รวมทรพัยสิ์นหลกั
ภายหลงัการลงทุน

เพ่ิมเติม 
ภายในปี 2565 43.12 11.63 39.54 

ภายในปี 2566 23.25 30.43 24.06 

ภายในปี 2567 17.91 50.49 21.61 

ภายในปี 2568 15.72 7.45 14.79 
ทีม่า: บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
หมายเหตุ:  /1 ทรพัย์สนิหลกัทีก่องทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ ค านวณเฉพาะส่วนทีม่ผีูเ้ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ีบ่รษิทัเจ้าของทรพัยส์นิตกลงจะ

ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์  ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และพื้นทีท่ีอ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อตัราส่วนพื้นทีเ่ช่าต่อพืน้ทีเ่ช่ารวมของทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์ลงทนุ
อยู่เดมิอาจแตกต่างไปจากนี้ได ้ขึ้นอยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ิ้นสุดสญัญา  

/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565   

 
สดัส่วนพื้นท่ีเช่าของผู้เช่า 5 อนัดบัรายแรก 
 

ล าดบั 

รายช่ือผู้เช่า 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ี

กองทรสัต์  ลงทุนอยู่
เดิม/1 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม/2 

รวมทรพัยสิ์นหลกั
ภายหลงัการลงทุน

เพ่ิมเติม 

1. 
บรษิทั แซฟฟรอน ลฟิวิง่ 

จ ากดั 
บรษิทั หลงิเย  
อนิเทลลเิจนท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั แซฟฟรอน ลฟิวิง่ 
จ ากดั 

2. 
บรษิทั วซีี ่แพค็เกจิง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั ฮนัออน ซสิเตม็ส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั วซีี ่แพค็เกจิง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

3. 
บรษิทั ดเีอชแอล ซพั

พลายเชน (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

บรษิทั แอลจ ีอเีลคทรอ
นิคส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บรษิทั ดเีอชแอล ซพั
พลายเชน (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

4. 
บรษิทั นิปปอน เอก็ซ์เพรส 
โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

บรษิทั โนโบ ออโตโ้ม
ทฟี ซสิเตม็ (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั 

บรษิทั เจลล ีเบลล ีแคนดี ้
คอมปานี (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

5. 
บรษิทั แซดเอฟ เลมฟอร์
เดอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

บรษิทั ทอ็ป ลงิค ์ 
อนิดสัเทรยีล  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั นิปปอน เอก็ซ์เพรส 
โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
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ล าดบั 

รายช่ือผู้เช่า 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ี

กองทรสัต์  ลงทุนอยู่
เดิม/1 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม/2 

รวมทรพัยสิ์นหลกั
ภายหลงัการลงทุน

เพ่ิมเติม 
สดัส่วนพื้นท่ีเช่า
จากผู้เช่า 5 
อนัดบัแรก  

ต่อพื้นท่ีเช่าท่ีมี
ผู้เช่ารวม  
(ร้อยละ) 

24.63 63.05 22.29 

หมายเหตุ:  /1 ทรพัย์สนิหลกัทีก่องทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ ค านวณเฉพาะส่วนทีม่ผีูเ้ช่า (ไม่นับรวมพื้นทีท่ีบ่รษิทัเจ้าของทรพัยส์นิตกลงจะ
ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต์  ตามเงือ่นไขของสญัญาตกลงกระท าการ และพื้นทีท่ีอ่ยู่ระหว่างขัน้ตอนการหาผูเ้ช่า) ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 อาจมพีื้นทีเ่ช่าทีม่สีญัญาเช่า พื้นที ่Undertaking และพื้นทีเ่ช่าทีอ่ยู่
ระหว่างจดัหาผูเ้ช่าแตกต่างไปจากนี้ได ้ขึ้นอยู่กบัการเจรจากบัผูเ้ช่าของกองทรสัต์เมือ่ใกลส้ิ้นสุดสญัญา  

/2 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  

 


