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WHA 048/2563        วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้จ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เ ช่า 
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 

ตุลาคม 2563 มีมติเกี่ยวกับการจ าหน่ายและให้เช่าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ของกองทรัสต์ WHART 
และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 

ของกองทรัสต์ HREIT และ การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทั้ง 2 ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
 
ก. การจ าหน่ายและให้เช่าทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART และ กองทรัสต์ HREIT 
 
1. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายและให้เช่า 
 

1.1 ทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายและให้เช่าแก่กองทรัสต์ WHART 

(1) ขายทรัพย์สินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) กรรมสิทธิ์ของบริษัท     
ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (“ดับบลิวเอชเอ ไดวะ”) แก่กองทรัสต์ WHART 

(2) โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายทรัพย์สินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) 
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ซึ่งบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์    
โฮลดิ้ง”) มีสิทธิเช่าที่ดินในโครงการดังกล่าว และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของอาคารบนที่ดินที่เช่า
ดังกล่าว นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จะขายเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า และส านักงาน
ในโครงการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(3) ให้เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) 
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ซึ่งบริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด (“ดับบลิวเอชเอ เคพี
เอ็น”) มีสิทธิเช่าช่วงที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินในโครงการดังกลา่ว และเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์
ของอาคารบนที่ดินที่เช่าช่วงและที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ระยะเวลาการให้เช่าเท่ากับ   
ระยะการเช่าช่วงของดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็นที่เหลืออยู่กับผู้ให้เช่าช่วง นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ          
เคพีเอ็น จะขายเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการ
ใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า และส านักงานในโครงการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART 

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจ าหนา่ยและใหเ้ช่าแก่กองทรัสต์ WHART ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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1.2 ทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายและให้เช่าแก่กองทรัสต์ HREIT 

ทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายและให้ เ ช่าแก่กองทรัสต์  HREIT เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดับบลิวเอชเอ  
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอไอดี”) และบริษัทย่อยของดับบลิวเอชเอไอดีที่เกี่ยวข้อง           
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
(1) ทรัพย์สินที่จะให้เช่าระยะยาว 

โครงการ ทรัพย์สินที่จะให้เช่าระยะยาว เจ้าของทรัพย์สิน 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลวิเอชเอ 
ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) 

 

- โรงงานแบบ Detached Building  
จ านวน 1 ยูนิต 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดสัเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

- โรงงานแบบ Attached Building  
จ านวน 4 ยูนิต 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดสัเตรียล  
บิวดิ้ง จ ากัด 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลวิเอชเอ 
อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) 

- โรงงานแบบ Detached Building  
จ านวน 6 ยูนิต  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอร์ด 
อินดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด 

โครงการดับบลิวเอชเอ  
โลจสิติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) 

- อาคารคลังสินค้าและส านักงาน  
จ านวน 1 หลัง 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอร์ด 
อินดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด 

โครงการดับบลิวเอชเอ โลจสิติกสพ์าร์ค 4 
(WHA LP 4) 

- อาคารคลังสินค้าและส านักงาน  
จ านวน 1 หลัง 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดสัเตรียล  
บิวดิ้ง จ ากัด 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ สระบรุี (WHA SIL) 

- โรงงานแบบ Attached Building  
จ านวน 2 ยูนิต 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดสัเตรียล  
บิวดิ้ง จ ากัด 

 
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี และเจ้าของทรัพย์สิน ให้ค ามั่นที่จะให้เช่าต่ออีก 30 ปี หากกองทรัสต์ HREIT       

ใช้สิทธิตามค ามั่นดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 30 ปีแรก รวมระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สินจะเป็น 60 ปี และเพื่อเป็น    
การประกันว่าเจ้าของทรัพย์สินจะต่ออายุการเช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เมื่อกองทรัสต์ HREIT ใช้สิทธิตามค ามั่นต่ออายุการเช่า
ดังกล่าว เจ้าของทรัพย์สินจะจ านองทรัพย์สินที่ให้เช่าดังกล่าวเป็นประกันให้แก่กองทรัสต์ HREIT ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
1,302,035,000 บาท ด้วย 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีจะให้เช่าแก่กองทรัสต์ HREIT ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
(2) ทรัพย์สินที่จะขายให้แก่กองทรัสต์ HREIT ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ ในโครงการที่ให้เช่าระยะยาวตาม       

ข้อ (1) ให้แก่กองทรัสต์ HREIT 
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2. ราคาจ าหน่ายทรัพย์สิน 
 

2.1 ราคาจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART 

ราคาจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ WHART ก าหนดให้เสนอจ านวนประมาณ 3,233,967,000 บาท 
ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
โอนสิทธิการเช่า ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ที่จะต้องปิดบนสัญญาเช่า ทั้งนี้ กองทรัสต์ WHART         
เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า ค่าธรรมเนียม           
จดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าว และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมตลอดจนอากรแสตมป์ท่ีจะต้องปิดบนสัญญาเช่า ส่วนเจ้าของทรัพย์สิน
จะรับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะในการจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว 

ราคาที่เสนอดังกล่าวก าหนดจากการอ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สินท้ัง 3 รายการ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน 2 
ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 
2563 และ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2563 บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2563 สรุปราคาประเมินของผู้ประเมิน 2 ราย 
ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ราคาที่เสนอดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงได้ตามการเจรจาระหว่างกองทรัสต์  WHART กับบริษัทฯ 
และผลการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบันในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 
ของกองทรัสต์ WHART และสภาพทรัพย์สินที่ขายและให้เช่าในเวลานั้นๆ รวมตลอดจนราคาประเมินหากราคาประเมิน             
มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

 
2.2 ราคาจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ HREIT 

ค่าเช่าและราคาขายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ HREIT ก าหนดให้เสนอดังนี ้

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวนประมาณ 1,335,565,450 บาท 

(2) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิตามค ามั่น จ านวนประมาณ 78,885,400 บาท 

(3) ค่าขายทรัพย์สินรวม จ านวนประมาณ 2,134,550 บาท  

ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม             
จดทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ที่จะต้องปิดบนสัญญาเช่า ทั้งนี้ กองทรัสต์ HREIT เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจดทะเ บียนจ านอง และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมตลอดจนอากรแสตมป์ที่จะต้องปิดบนสัญญาเช่า ส่วนเจ้าของทรัพย์สินจะรับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล     
จากการให้เช่าและขายดังกล่าว 

ราคาที่เสนอดังกล่าวก าหนดจากการอ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สินที่จะให้เช่าระยะยาว ซึ่งประเมิน           
โดยผู้ประเมิน 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมิน ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
2563 และ บริษัท แกรนด์แอสเซท แอดไวเซอรี่  จ ากัดตามรายงานการประเมินฉบับลงวันที่  11 พฤษภาคม 2563                  
สรุปราคาประเมินของผู้ประเมิน 2 ราย ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 



 

4 

ราคาที่เสนอดังกล่าวอาจปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงได้ตามการเจรจาระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับ      
ดับบลิวเอชเอไอดี และผลการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบันในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ HREIT และสภาพทรัพย์สินที่ขายและให้เช่าในเวลานั้นๆ รวมตลอดจนราคาประเมินหาก
ราคาประเมินมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

 
3. สัญญาตกลงกระท าการอันเนื่องมาจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

 
3.1 สัญญาตกลงกระท าการที่ให้แก่กองทรัสต์ WHART 

การจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART ที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และเจ้าของทรัพย์สิน จะต้องตกลงกระท า
การให้แก่กองทรัสต์ WHART สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการที่ให้แก่ กองทรัสต์ WHART ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 

3.2 สัญญาตกลงกระท าการที่ให้แก่กองทรัสต์ HREIT 

การจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ HREIT ที่กล่าวข้างต้น ดับบลิวเอชเอไอดี และเจ้าของทรัพย์สิน 
จะต้องตกลงกระท าการให้แก่ กองทรัสต์ HREIT สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการที่ให้แก่ กองทรัสต์ HREIT      
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 
4. การได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จ าหน่าย 

 
4.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์ WHART 

หลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ WHART ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของ WHART ส าหรับทรัพย์สินที่จ าหน่ายดังกล่าวอีกด้วย มีก าหนดเวลา 30 ปี ส าหรับการขายทรัพย์สิน            
ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) และตามระยะเวลาการเช่าส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (แหลมฉบัง 2) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) โดยได้รับ
ค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทรัสต์ WHART  

 
4.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์ HREIT 

หลังจากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ HREIT ข้างต้นแล้ว ดับบลิวเอชเอไอดี 
จะได้รับการแต่งตั้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ HREIT ส าหรับทรัพย์สินที่ให้เช่าดังกล่าวอีกด้วย มีก าหนดเวลา 10 ปี 
โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ดังนี้ 

(1) ค่าจ้างบริหาร (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ระยะเวลา ค่าจ้างบริหาร 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 1.75 ของรายได้จากการด าเนินงาน 
ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5 ของรายได้จากการด าเนนิงาน 

 
ในกรณีที่มีต่ออายุสัญญาฉบับนี้ ค่าจ้างบริหารต่อปีจะเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้จากการด าเนินงาน  
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คู่สัญญาตกลงว่าค่าจ้างบริหารต่อปีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เรียกเก็บจากกองทรัสต์  HREIT 
จะต้องไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ HREIT 

 
(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า (ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แนะน าหรือจัดหา) 

(2.1) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาและด าเนินการให้ผู้เช่ารายใหม่เข้าท าสัญญาเช่าและสัญญา
บริการกับกองทรัสต์ HREIT โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตั้งแต่ 3 (สาม) ปีขึ้นไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์ HREIT         
จะได้รับจ านวน 1 (หนึ่ง) เดือนต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ผู้เช่ารายนั้นเข้าท ากับกองทรัสต์ HREIT ในกรณีผู้เช่ารายใหม่    
มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 3 (สาม) ปี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดหาผู้เช่าดังน้ี 

(2.1.1) ในกรณีผู้เช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 (หนึ่ง) ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 
(สาม) ปี ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลา
การเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี  

(2.1.2) ในกรณีผู้เช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นจัดหาผู้เช่าดังกล่าว ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับ
ค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ป ี

(2.1.3) ในกรณีผู้เช่ารายใหม่มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จัดหาผู้เช่ารายใหม่ด้วยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นจัดหาผู้เช่าดังกล่าว ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม 

(2.2) ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการให้ผู้ เช่าเดิมต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับ
กองทรัสต์ HREIT โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือตั้งแต่ 3 (สาม) ปีขึ้นไป เท่ากับค่าเช่าที่กองทรัสต์ HREIT จะได้รับจ านวน 
0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือนต่อสัญญาที่ผู้เช่ารายนั้นเข้าท ากับกองทรัสต์ HREIT ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลา     
การเช่าน้อยกว่า 3 (สาม) ปี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดหาผู้เช่าดังน้ี  

(2.2.1) ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 (สาม) ปี ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง 
เทียบกับระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ปี  

(2.2.2) ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ   
1 (หนึ่ง) ปี และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือบุคคลอื่นด าเนินการให้ผู้เช่ารายเดิมต่ออายุ
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมโดยค านวณตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าจริง เทียบกับระยะเวลา
การเช่ามาตรฐาน 3 (สาม) ป ี

(2.2.3) ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุการเช่ามีระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (หนึ่ง) 
ปี และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการให้ผู้เช่ารายเดิมต่ออายุดังกล่าวด้วยตนเอง มิได้ว่าจ้างหรือมอบหมายให้นายหน้าหรือ
บุคคลอื่นด าเนินการให้ผู้เช่ารายเดิมต่ออายุ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม 
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5. การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์  WHART และ
กองทรัสต ์HREIT 

 
 5.1 การมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี ้

 
(1) เจรจาต่อรองกับกองทรัสต์ WHART ก าหนดรูปแบบการจ าหน่าย และก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไข

อื่นๆ ในการจ าหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART และในการท าสัญญากับกองทรัสต์ WHART รวม
ตลอดจนการปรับแก้ไขข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ในสรุปสัญญาตกลงกระท าการได้ ตามความ
เหมาะสม เช่น ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะถือครองหน่วยทรัสต์ ข้อตกลงไม่แข่งขันกับกิจการของกองทรัสต์ 
WHART จ านวนเงินค่าเช่าและระยะเวลาการช าระที่จะช าระให้แก่กองทรัสต์ WHARTส าหรับพ้ืนท่ีว่าง 

(2) เจรจากับกองทรัสต์ WHART เพื่อก าหนดราคาจ าหน่ายสุดท้าย ซึ่งอาจปรับเพิ่มหรือปรับลดจากราคา
จ าหน่ายที่ก าหนดดังกล่าวได้ เพื่อให้ได้ราคาจ าหน่ายสุดท้ายที่จะเสนอให้แก่กองทรัสต์ WHART โดย
พิจารณาจาก ผลการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบันในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่  5 (book building process) ของกองทรัสต์ WHART และ สภาพ
ทรัพย์สินที่ขายและให้เช่าในเวลานั้นๆ รวมตลอดจนราคาประเมินหากราคาประเมินมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 

(3) พิจารณาจ าหน่ายหรือไม่จ าหน่าย ทรัพย์สินบางรายการ หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรอง
กับกองทรัสต์ WHART แสดงให้เห็นว่าการจ าหน่าย ทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่บริษัทฯ เกินสมควร 

(4) จัดท า ลงนาม ส่งมอบ สัญญาหรือข้อผูกพันในการจ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(5) เจรจา ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด จัดท า ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์ WHART 

(6) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินการต่างๆ รวมทั้งการเข้าท า
สัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์  WHART ดังกล่าว
ข้างต้นส าเร็จลุล่วง  

 
 5.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ HREIT 

ส าหรับผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สิน ให้แก่ กองทรัสต์ HREIT ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอไอดี ได้พิจารณามอบหมาย 
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6. ขนาดรายการ 

6.1 ขนาดรายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ WHART 

การเข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART มีขนาดรายการเท่ากับประมาณร้อยละ 3.92 
ค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

6.2 ขนาดรายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ HREIT 

การเข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ HREIT มีขนาดรายการเท่ากับประมาณร้อยละ 1.62 
ค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

6.3 รวมขนาดรายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์ WHART และ กองทรัสต์ HREIT  

การเข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART และ กองทรัสต์ HREIT มีขนาดรายการรวม
เท่ากับประมาณร้อยละ 5.54 ค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายการจ าหน่ายทรัพย์สินแต่อย่างใด การจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์        
ทั้ง 2 กอง จึงไม่จัดเป็นรายการจ าหน่ายไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547           
บริษัทฯ ไม่มีหน้าทีจ่ัดท าสารสนเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายการจ าหน่ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง  

 
ข. การจองซ้ือหน่วยทรัสต์ 

 
1. การจองซ้ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

1.1 ให้บริษัทฯ จองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าระดมทุน    
ที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 คิดเป็นจ านวนเงินจองซื้อประมาณ 515,100,000 
บาท ซึ่งค านวณจากมูลค่าระดมทุนที่คาดว่าจะได้มาจากการขายหน่วยทรัสต์ ประมาณ 3,434,000,000  บาท เพื่อให้บริษัทฯ    
ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของมูลค่าระดมทุนที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้  ในการจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวนเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์สุดท้ายจะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
WHART ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (book building process) และ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในครั้งนี้ตามรายงานการประเมิน
ราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น 

1.2 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจดังนี ้

(1) พิจารณาปรับจ านวนเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าวได้ โดยขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย
ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อให้บริษัทฯ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของมูลค่าระดมทุน
ที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
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(2) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินการต่างๆ รวมทั้ง
การเข้าท าสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าวข้างต้นส าเร็จลุล่วง  

การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าว มีขนาดรายการเท่ากับประมาณร้อยละ 0.62 
ค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 
2. การจองซ้ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT  

2.1 ให้ดับบลิวเอชเอไอดี จองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20          
ของมูลค่าระดมทุนที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 คิดเป็นจ านวนเงินจองซื้อไม่เกิน 
206,250,000บาท ซึ่งค านวณจากมูลค่าระดมทุนที่คาดว่าจะได้มาจากการขายหน่วยทรัสต์ประมาณ 1,031,250,000 บาท     
เพื่อให้ดับบลิวเอชเอไอดี ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ HREIT ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าระดมทุนที่มาจากการขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT โดยให้ใช้กระแสเงินสดของดับบลิวเอชเอไอดี เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินท่ีได้
จากการออกหุ้นกู้  ในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวนเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์สุดท้ายจะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดทา้ย
ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน 
(book building process) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน       
ในครั้งนี้ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น 

การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ดังกล่าว มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.25 ค านวณตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

2.2 ส าหรับผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจองซื้อหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ HREIT ดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอไอดี ได้พิจารณามอบหมาย 

 
3. รวมขนาดรายการจองซ้ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และ กองทรัสต์ HREIT  

การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และ กองทรัสต์ HREIT ดังกล่าว มีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 0.87 ค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
และเมื่อรวมกับรายการไดม้าซึ่งท่ีดินและทรพัย์สินในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรวมเท่ากับร้อยละ 4.93 ค านวณตามเกณฑ์
มูลค่าสิ่งตอบแทน การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทั้ง 2 กองดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศ
การได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่จัดท าสารสนเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายการจองซื้อหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล) 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุม่บรษิัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายให้ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  

พรีเมี่ยม โกรท เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 
 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) 

การจ าหน่ายทรัพย์สินในโครงการนี้ให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 
เจ้าของทีด่ินและอาคาร ดับบลิวเอชเอ ไดวะ 
ที่ตั้ง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 64059 
เนื้อที่ดิน เนื้อที่โดยประมาณ 21 ไร่ 2 งาน 93.25 ตารางวา 
พื้นที่เช่า  พื้นที่เช่าอาคารประมาณ 19,599.00  ตารางเมตร และลานจอดรถประมาณ 3,055.00 ตารางเมตร 
ลักษณะการเขา้ลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART  

- กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 โฉนด 
- กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า โรงงานและส านักงานจ านวน 1 หลัง  
- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน

ระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ณ 
วันที่ 30 มิ.ย.. 2563) 

พื้นที่อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน มีผู้เช่าร้อยละ 100.00 

อายุอาคาร  
(ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564) 

อายุอาคารประมาณ 5 ปี 14 วัน 

 
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) 

การจ าหน่ายทรัพย์สินในโครงการนี้ให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นการโอนสิทธิการเช่าในที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ใน
อาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) 

หัวข้อ รายละเอียด 
เจ้าของทีด่ิน บริษัท ศรีระฟ้า จ ากัด 
เจ้าของอาคาร ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง 
ที่ตั้ง ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 93110 
เนื้อที่ดิน เนื้อที่เช่าประมาณ 50 ไร ่
พื้นที่เช่า พื้นที่เช่าอาคารประมาณ 44,783.00 ตารางเมตร  
ลักษณะการเขา้ลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART  

- สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด โดยรับโอนสิทธิการแบ่งเช่าจากดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งตามสัญญา
เช่าที่ดินระหว่าง เจ้าของที่ดิน ในฐานะผู้ให้เช่า กับ ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง ในฐานะผู้เช่า ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2591 หรือประมาณ 27 ปี 5 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม 

- กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและส านักงานจ านวน 1 หลัง  
- กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์  

งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร
คลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ณ 
วันที่ 30 มิ.ย. 2563) 

พื้นที่อาคารคลังสินค้าและส านักงาน มีผู้เช่าร้อยละ 77.47 

อายุอาคาร  
(ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564) 

อายุอาคารประมาณ 9 เดือน 
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(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) 

การจ าหน่ายทรัพย์สินในโครงการนี้ให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นการให้เช่าระยะยาว รายละเอียดทรัพย์สินที่จะให้เช่ามีดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เจ้าของทีด่ิน  บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด  (ที่ดินโฉนดเลขที่ 5731, 21941, 21942, 21944 และ 21945) 

 ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ (ที่ดนิโฉนดเลขที่ 22990, 22992 และ 31597) 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณ์ทิพย์ (ที่ดินโฉนดเลขที่ 21940) 

ผู้เช่าที่ดินและ 
ผู้ให้เช่าชว่งที่ดิน 

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด (บริษัทในกลุ่มของเจ้าของที่ดิน) (ที่ดินโฉนดเลขที่ 5731, 21940, 21941, 21942, 
21944 และ 21945) 

ผู้เช่าช่วงที่ดิน ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ (ที่ดินโฉนดเลขที่ 5731, 21940, 21941, 21942, 21944 และ 21945) 
เจ้าของอาคาร ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ 
ที่ตั้ง  ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 5731 (บางส่วน), 21940 (บางส่วน), 21941 (บางส่วน), 21942 (บางส่วน), 21944 (บางส่วน), 

21945 (บางส่วน), 22992 (บางส่วน), 31597 (บางส่วน) และ 22990 
เนื้อที่ดิน เนื้อที่ดินที่เช่ารวมประมาณ 48 ไร่ 2 งาน 64.85 ตารางวา1 
พื้นที่เช่า  พื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,407.00 ตารางเมตร 
ลักษณะการเขา้ลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART  

- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 6 โฉนด สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดินรวม 2 โฉนด และสิทธิการเช่าในที่ดินรวม 1 
โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 23 ปี นับตั้งแต่วันที่
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม  

- สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน จ านวน 4 หลัง (ได้แก่ อาคาร D อาคาร F อาคาร G 
และอาคาร I) พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 23 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเติม  

- กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจ าเป็นต่อการ
ใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ณ 
วันที่ 30 มิ.ย. 2563) 

- พื้นที่อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงาน มีผู้เช่าหรือมีสัญญาเช่ากับผู้เช่าแล้ว ร้อยละ 80.00 

อายุอาคาร  
(ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564) 

- อาคาร D: ประมาณ 1 ปี 7 เดือน 
- อาคาร I: อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์  WHART คาดว่าจะเข้า

ลงทุน อาคารจะมีอายุประมาณ 5 เดือน 
- อาคาร G: ประมาณ 10 เดือน 
- อาคาร F: อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่กองทรัสต์  WHART คาดว่าจะเข้า

ลงทุน อาคารจะมีอายุประมาณ 3 เดือน 
 

 

                                                      
1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีด่นิบางสว่นของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ  
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดทรัพย์สินที่จะให้เช่าแก่ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช คร้ังที่ 3/1 

 

ประเภททรัพย์สิน 
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 

Detached Building 
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ 

Attached Building 
รวมทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า 

ลักษณะการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่สามของ
กองทรัสต์ (ภาพรวม) 

สิทธิการเช่าท่ีดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปีนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี 

ท่ีดิน 
เนื้อท่ีรวมประมาณ 

35-3-7.72 ไร่ 
ท่ีดิน 

เนื้อท่ีรวมประมาณ 
7-1-48.62 ไร่ 

ท่ีดิน 
เนื้อท่ีรวมประมาณ 

5-1-83.27 ไร่ 

สิ่งปลูกสร้าง 
7 ยูนิต พื้นท่ีอาคารประมาณ 

26,680 ตร.ม. 
สิ่งปลูกสร้าง 

6 ยูนิต พื้นท่ีอาคารประมาณ 
12,546 ตร.ม. 

สิ่งปลูกสร้าง 
2 ยูนิต พื้นท่ีอาคารประมาณ 

8,901 ตร.ม. 

ลักษณะการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครั้งที่สาม 
ของกองทรัสต์  

จ าแนกตามโครงการ / 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 

จ านวน 1 ยูนิต พื้นท่ีรวม
ประมาณ 3,360 ตร.ม./3 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 

จ านวน 4 ยูนิตพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 2,844 ตร.ม. 

โครงการดับบลิวเอช
เอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 

จ านวน 1 ยูนิตพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 5,124 ตร.ม. 

มีผู้เช่าท้ังหมด   มีผู้เช่าท้ังหมด ยังไม่มีผู้เช่า  

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ  

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 

จ านวน 6 ยูนิต พื้นท่ีรวม
ประมาณ 23,320 ตร.ม. 

โครงการเขต
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ สระบุรี 

จ านวน 2 ยูนิตพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 9,702 ตร.ม. โครงการดับบลิวเอช

เอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 

จ านวน 1 ยูนิตพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 3,777 ตร.ม. 

มีผู้เช่า 5 ยูนิต มีผู้เช่าท้ังหมด มีผู้เช่าท้ังหมด 

อายุอาคารเฉลี่ย/2 ประมาณ 7.4 ปี ประมาณ 7.0 ปี ประมาณ 4.0 ปี  
หมายเหตุ  /1ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 

/2 อายอุาคารเฉลี่ย ณ วันทีก่องทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุนวันที่ 1 มกราคม 2564 
/3 อาคารอยู่ในระหวา่งการกอ่สร้าง ซ่ึงจะด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จก่อนวันทีก่องทรัสต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนวันที่ 1 มกราคม 2564  
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เอกสารแนบ 3 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายให้แก่ 

กองทรัสต์ WHART เพ่ิมเติมคร้ังที่ 6 
 

ทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์ WHART เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ได้รับการประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระสองราย 
คือ  บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด และ บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ด้วยวิธีพิจารณารายได้ 
(Income Approach) รายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ 

ราคาประเมินด้วยวธิีรายได้ (Income Approach) 
(บาท) 

บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

จ ากัด1 

บริษัท เซา้ท์อีส เอเซีย 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด2 

มูลค่าราคาประเมิน
ต่ าสุด (บาท) 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(แหลมฉบัง 1) 

531,570,000 533,000,000 531,570,000 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 
(แหลมฉบัง 2) 

901,660,000 902,000,000 901,660,000 

โ ค ร ง ก า ร  WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) 

1,506,740,000 1,516,000,000 1,506,740,000 

รวม 2,939,970,000 2,951,000,000 2,939,970,000 
หมายเหตุ *1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และส าหรับโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ส าหรับโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2563 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ซ่ึงกองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมภายในวันที่ 1 มกราคม 2564) 

  *2 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ส าหรับโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3) ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2563 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
ซ่ึงกองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมภายใน วันที่ 1 มกราคม 2564) 
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เอกสารแนบ 4 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายให้แก่ 

กองทรัสต์ HREIT เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
 

ทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์ HREIT เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ได้รับการประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระสองราย 
คือ  บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด ด้วยวิธีพิจารณารายได้ 
(Income Approach) รายละเอียดดังนี้ 

 

โรงงาน / คลังสินค้า 
แปลงทีด่ิน

เลขที ่
ท าเลทีต่ั้ง 

ราคาประเมินด้วยวธิีคิดจากรายได ้(Income Approach) (บาท) 

บริษัท กรุงสยาม
ประเมินค่าทรัพย์สิน 

จ ากัด/1 

บริษัท แกรนด ์
แอสเซท  

แอดไวเซอรี่ จ ากัด/2 

มูลค่าราคาประเมิน 
ต่ าสุด (บาท) 

โรงงาน Attached A08E 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 

32,700,000  32,000,000 32,000,000 

โรงงาน Attached B6B 14,580,000  14,000,000 14,000,000 

โรงงาน Attached B6C 14,720,000  14,000,000 14,000,000 

โรงงาน Attached B6E 18,590,000 18,000,000 18,000,000 

โรงงาน Detached Z.62+Z.62B 99,170,000 96,000,000 96,000,000 

โรงงาน Detached D.45 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ  

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 

98,500,000 95,000,000 95,000,000 

โรงงาน Detached D.46 95,650,000 92,000,000 92,000,000 

โรงงาน Detached D.47 86,580,000 84,000,000 84,000,000 

โรงงาน Detached FZ.27B 112,310,000 109,000,000 109,000,000 

โรงงาน Detached FZ.28 163,060,000 158,000,000 158,000,000 

โรงงาน Detached H.04 120,910,000 117,000,000 117,000,000 

คลังสินค้า B.10 

โครงการ 

ดับบลิวเอชเอ  

โลจิสติกส์พาร์ค 2 

130,540,000 125,000,000 125,000,000 

คลังสินค้า D.3 

โครงการ 

ดับบลิวเอชเอ  

โลจิสติกส์พาร์ค 4 

95,280,000 84,000,000 84,000,000 

โรงงาน Attached 142/2 
โครงการเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ สระบุร ี

118,920,000 113,000,000 113,000,000 

โรงงาน Attached 142/4 128,560,000 123,000,000 123,000,000 

รวม 1,330,070,000 1,274,000,000 1,274,000,000 
หมายเหตุ  /1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 

ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ซ่ึงกองทรัสต์ HREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่สามภายในวันที่ 1 มกราคม 2564) 

/2  ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (ราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ซ่ึงกองทรัสต์ HREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่สามภายใน วันที่ 1 มกราคม 2564)   
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เอกสารแนบ 5 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการจากการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 6 

 
1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการ ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ให้สัญญา 

 

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) และ 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (“ดับบลิวเอชเอ ไดวะ”)  

(รวมเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) 

ผู้รับสัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ผู้รับสัญญา”)  

วันที่มีผลใช้บังคับของ
สัญญา 

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ซ้ือขายตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) 

หน้าที่ของผู้ให้สัญญา
เกี่ยวกับพื้นที่ในโครงการ  

1. ส าหรับพื้นที่เช่าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) ซ่ึงมีผู้เช่าครบเต็มจ านวนพื้นที่แล้ว 
(“พื้นที่ในโครงการ”) ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ ตกลงว่า หากพื้นที่ในโครงการส่วนใดที่
ไม่มีผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ ตกลงจะช าระค่าเช่า
ส าหรับพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีผู้เช่าให้แก่ผู้รับสัญญาในอัตราเท่ากับค่าเช่าเดิมล่าสุดของแต่ละพื้นที่ที่ไม่มีผู้เช่าใน
โครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมถึงช าระค่าน้ า ค่าไฟ ค่าภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในโครงการส่วนที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิว
เอชเอ ไดวะ เป็นผู้เช่า 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ในโครงการที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย
เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และมีอัตราค่าเช่าในระยะเวลาที่เหลือของ 
3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ 
ดับบลิวเอชเอ ไดวะ รับช าระข้างต้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ ไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับ
พื้นที่ในโครงการที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าได้แล้วให้แก่ผู้รับสัญญาอีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้
เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จัดหามาได้นั้น เข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในโครงการโดยมีอัตราค่าเช่าต่ ากว่าอัตราค่าเช่า
ที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ รับช าระข้างต้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอช
เอ ไดวะ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส่วนที่ขาดส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 
3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และ/หรือ ในกรณีที่ผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จัดหามาได้นั้น 
เข้าท าสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบตามระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าในอัตราค่าเช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ รับช าระข้างต้น ส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนด
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

อย่างไรก็ดี หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ในโครงการดังกล่าวได้แล้ว และเกิดกรณี     
ผู้เช่าดังกล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ 
ไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้เช่า  

ทั้งนี้ หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรือไม่
สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้) และผู้รับสัญญาตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้อเสนอของดับบลิวเอชเอ คอร์
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ปอเรชั่น ในกรณีเช่นว่านั้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับ
พื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  

2. ผู้ให้สัญญาตกลงว่า หากพื้นที่ในโครงการส่วนใดที่ไม่มีผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้ให้สัญญาตกลงจะวางเงิน
ประกันการเช่าและการบริการ เพื่อเป็นการประกันการช าระค่าเช่าพื้นที่ในโครงการข้างต้น โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3 
(สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือเมื่อดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญาเช่า
พื้นที่ดังกล่าวได้ในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ รับช าระ 
เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้รับสัญญาจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาโดย
ไม่มีดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือวันที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในโครงการตาม
เง่ือนไขดังกล่าวได้  

สิทธิในการไล่เบีย้ 1. หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้ช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการตามหัวข้อหน้าที่ของผู้ให้สัญญาเกี่ยวกับพื้นที่
ในโครงการซ่ึงยังไม่มีผู้เช่าแก่ผู้รับสัญญาแล้ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิที่จะไล่เบี้ยให้ ดับบลิวเอชเอ ไดวะ 
ช าระเงินจ านวนดังกล่าวคืนให้แก่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เต็มจ านวน และดับบลิวเอชเอ ไดวะ ต้องช าระเงิน
จ านวนดังกล่าว คืนให้แก่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ก าหนดตามสัญญา 

2. หากดับบลิวเอชเอ ไดวะ ได้ช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการตามหัวข้อหน้าที่ของผู้ให้สัญญาเกี่ยวกับพื้นที่ใน
โครงการซ่ึงยังไม่มีผู้เช่าแก่ผู้รับสัญญา ดับบลิวเอชเอ ไดวะ ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าวจากดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น และดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อดับบลิวเอชเอ ไดวะ ส าหรับเงินที่ดับบลิวเอชเอ 
ไดวะได้จ่ายไปดังกล่าว 

 
2. สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการ ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) 
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ผู้ให้สัญญา 

 

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) และ 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (“ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง”)  

(รวมเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) 

ผู้รับสัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ผู้รับสัญญา”)  

วันที่มีผลใช้บังคับของ
สัญญา 

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนสิทธิการแบ่งเช่าตามสัญญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน ส าหรับโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) และวันโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ซ้ือขายตามสัญญาจะซ้ือจะขายสิ่งปลูก
สร้าง ส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2)  

หน้าที่ของผู้ให้สัญญา
เกี่ยวกับพื้นที่ในโครงการ 

 

1. ส าหรับพื้นที่เช่าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) ซ่ึงมีผู้เช่าครบเต็มจ านวนพื้นที่แล้ว (“พื้นที่
ในโครงการ”) ผู้ให้สัญญาตกลงว่า หากพื้นที่ในโครงการส่วนใดที่ไม่มีผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้ให้สัญญาตก
ลงจะช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีผู้เช่าให้แก่ผู้รับสัญญาในอัตราเท่ากับค่าเช่าเดิมล่าสุดของแต่ละพื้นที่ที่
ไม่มีผู้เช่าในโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมถึงช าระค่าน้ า ค่าไฟ ค่า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในโครงการส่วนที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้เช่า 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ในโครงการที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย
เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และมีอัตราค่าเช่าในระยะเวลาที่เหลือของ 
3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้สัญญารับช าระข้างต้น ผู้ให้
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สัญญาไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าได้แล้วให้แก่ผู้รับ
สัญญาอีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จัดหามาได้นั้น เข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในโครงการ
โดยมีอัตราค่าเช่าต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้สัญญารับช าระข้างต้น ผู้ให้สัญญายังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส่วนที่ขาด
ส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
และ/หรือ ในกรณีที่ ผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จัดหามาได้นั้น เข้าท าสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบ
ตามระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้ให้สัญญายังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าในอัตรา
ค่าเช่าที่ผู้ให้สัญญารับช าระข้างต้น ส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) 
ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

อย่างไรก็ดี หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ในโครงการดังกล่าวได้แล้ว และเกิดกรณีผู้
เช่าดังกล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้เช่า  

ทั้งนี้ หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรือไม่
สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้) และผู้รับสัญญาตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้อเสนอของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น ในกรณีเช่นว่านั้น ผู้ให้สัญญายังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจน
ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  

2. ผู้ให้สัญญาตกลงว่า ณ วันที่กองทรัสตเ์ข้าลงทุน ผู้ให้สัญญาตกลงจะวางเงินประกันการเช่าและการบริการ เพื่อเป็นการ
ประกันการช าระค่าเช่าพื้นที่ในโครงการข้างต้น โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
หรือเมื่อดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้ในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าเช่าที่ผู้ให้สัญญารับช าระ เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสตเ์ข้าลงทุน ผู้รับสัญญาจะคืนเงินประกัน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา 
3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือวันที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญา
เช่าพื้นที่ในโครงการตามเง่ือนไขดังกล่าวได้  

 
3. สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการ ส าหรับโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (บางนา-
ตราด กม.23 เฟส 3) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ให้สัญญา 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) และ 

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด (“ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์”) 

(รวมเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”)  

ผู้รับสัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ผู้รับสัญญา”)  

วันที่มีผลใช้บังคับของ
สัญญา 

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ส าหรับโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (บางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) สัญญาเช่าที่ดิน ส าหรับโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center 
(บางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) และสัญญาเช่าอาคาร ส าหรับโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (บางนา-
ตราด กม.23 เฟส 3)  

หน้าที่ของผู้ให้สัญญา
เกี่ยวกับพื้นที่ในโครงการ  

1. ส าหรับพื้นที่เช่าในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) (“พื้นที่ใน
โครงการ”) ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ตกลงว่า หากพื้นที่ในโครงการ
ส่วนใดที่ไม่มีผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไล
แอนซ์ ตกลงจะช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีผู้เช่าให้แก่ผู้รับสัญญาในอัตราเท่ากับค่าเช่าเดิมล่าสุดของ
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แต่ละพื้นที่ที่ไม่มีผู้เช่าในโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมถึง
ช าระค่าน้ า ค่าไฟ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็
ตาม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในโครงการส่วนที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ เป็นผู้เช่า 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ ในโครงการที่ยังไม่มีผู้เช่าดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาการ
เช่าอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และมีอัตราค่าเช่าใน
ระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี  นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้
สัญญารับช าระข้างต้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ไม่ต้องช าระค่าเช่า
ส าหรับพื้นที่ในโครงการทีด่ับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นสามารถจัดหาผู้เช่าได้แล้วให้แก่ผู้รับสัญญาอีกต่อไป อย่างไรก็
ดี หากผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจัดหามาได้นั้น เข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในโครงการ โดยมีอัตราค่าเช่าต่ ากวา่
อัตราค่าเช่าที่ผู้ให้สัญญารับช าระข้างต้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ยังมี
หน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส่วนที่ขาดส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) 
ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และ/หรือ ในกรณีที่ผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจัดหามาได้นั้น เข้าท า
สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบตามระยะเวลาที่เหลือของ 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าในอัตราค่าเช่าที่
ผู้ให้สัญญารับช าระข้างต้นส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี 
นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

อย่างไรก็ดี หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ในโครงการดังกล่าวได้แล้วและเกิดกรณี
ผู้เช่าดังกล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ 
เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้เช่า  

ทั้งนี้ หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตุผิด
นัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้) และผู้รับสัญญาตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้อเสนอของ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีเช่นว่านั้นดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ 
ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี 
นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  

2. ผู้ให้สัญญาตกลงว่า หากพื้นที่ในโครงการส่วนใดที่ไม่มีผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้ให้สัญญาตกลงจะ
วางเงินประกันการเช่าและการบริการ เพื่อเป็นการประกันการช าระค่าเช่าพื้นที่ในโครงการข้างต้น โดยเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือเมื่อดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่า
เข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้ในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้สัญญารับช าระ เป็นระยะเวลา 3 (สาม) 
ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้รับสัญญาจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้า
ลงทุน หรือวันที่ผูใ้ห้สัญญาสามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในโครงการตามเง่ือนไขดังกล่าวได้ 

หน้าที่ของผู้ให้สัญญา
เกี่ยวกับพื้นที่บางส่วน
ของอาคาร G2 

1. ส าหรับพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.23 เฟส 
3) (“พื้นที่บางส่วนของอาคาร G2”) ซ่ึงบริษัท เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ผู้เช่าปัจจุบัน”) ได้เช่าพื้นที่
อยู่ในปัจจุบันตามสัญญา Lease Agreement No. WHAKPN LA 03/2020 dated 5 March 2020 และ Service 
Agreement No. WHAKPN SA 03/2020 dated 5 March 2020 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าพื้นที่”) และสัญญา
เช่าพื้นที่ฉบับดังกล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงหากครบก าหนดอายุการเช่า
ดังกล่าวแล้ว และผู้เช่าปัจจุบันไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้เช่า
ปัจจุบันยังไม่ช าระค่าเช่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ตกลงจะช าระค่า
เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุตามสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าว ในอัตราเท่ากับค่าเช่าเดิมล่าสุด
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ตามที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่ จนกว่าจะมีผู้เช่าหรือผู้เช่าปัจจุบันช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) หรือจนถึงวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมถึงช าระค่าน้ า ค่าไฟ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เช่าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ เป็นผู้เช่า    

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่จนถึงวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 3 
(สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หากผู้เช่าปัจจุบันตกลงต่อสัญญาเช่าพื้นที่ออกไป หรือ ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 นี้ได้ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาที่เหลือหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่จนถึง
วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และมีอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่า
เดิมล่าสุดตามที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์      
ไม่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 ที่ผู้เช่าปัจจุบันตกลงต่อสัญญาเช่า หรือที่ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าได้แล้วให้แก่ผู้รับสัญญา  

อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าปัจจุบันตกลงต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรือ ผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จัดหามาได้นั้น เข้า
ท าสัญญาเช่าส าหรับพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 โดยมีอัตราค่าเช่าต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเดิมล่าสุดตามที่ระบุใน
สัญญาเช่าพื้นที่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่า
ส่วนที่ขาด (จากอัตราค่าเช่าเดิมล่าสุดตามที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่) ให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนถึงวันที่ครบก าหนด
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และ/หรือ ในกรณีที่ผู้เช่าปัจจุบันตกลงต่อสัญญาเช่า 
หรือ ผู้เช่าที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จัดหามาได้นั้น เข้าท าสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่ครบตาม
ระยะเวลาที่เหลือหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าจนถึงวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่า
เช่าในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเดิมล่าสุดตามที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่ ส าหรับพื้นที่บางส่วนของอาคาร 
G2 ดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนถึงวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าปัจจุบันตกลงต่อสัญญาเช่า หรือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่
บางส่วนของอาคาร G2 ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว และเกิดกรณีผู้เช่าดังกล่าวผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญา
เช่าได้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ไม่ต้องรับผิดช าระค่าเช่าแทนผู้เช่า   

ทั้งนี้ หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้มีการเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า (ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ได้) และผู้รับสัญญาตกลงยินยอมเลิกสัญญาเช่าตามข้อเสนอของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีเช่นว่านั้น
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ยังมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่เช่า
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาต่อไปจนถึงวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

2. ผู้ให้สัญญาตกลงว่า ณ วันที่สัญญาเช่าพื้นที่ตามข้อ 1. ข้างต้น ครบก าหนดอายุการเช่า ผู้ให้สัญญาตกลงจะวางเงิน
ประกันการเช่าและการบริการเพื่อเป็นการประกันการช าระค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 ที่ยัง
ไม่มีผู้เช่า หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผู้เช่ายังไม่ช าระค่าเช่าตามข้อ 1. ข้างต้น โดย
เมื่อดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้ในอัตราค่าเช่าไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าเช่าเดิมล่าสุดตามที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาที่เหลือหลังจากครบก าหนด
อายุการเช่าจนถึงวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้รับสัญญาจะคืนเงิน
ประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่
ครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน หรือวันที่ผู้เช่ารายปัจจุบันตกลงต่ออายุ
สัญญาเช่าและช าระค่าเช่า หรือวันที่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สามารถจัดหาผู้เช่าเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ตาม
เง่ือนไขดังกล่าวได้ 
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สิทธิในการไล่เบีย้ 1. หากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้ช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการตามข้อ 1 ของหัวข้อหน้าที่ของผู้ให้สัญญา
เกี่ยวกับพื้นที่ในโครงการและข้อ 1 ของหัวข้อหน้าที่ของผู้ให้สัญญาเกี่ยวกับพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 แก่ผู้รับ
สัญญาแล้ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีสิทธิที่จะไล่เบี้ยให้ ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ช าระเงินจ านวน
ดังกล่าวคืนให้แก่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เต็มจ านวน และดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ต้องช าระเงิน
จ านวนดังกล่าว คืนให้แก่ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ก าหนดตามสัญญา 

2. หากดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ได้ช าระค่าเช่าส าหรับพื้นที่ในโครงการตามข้อ 1 ของหัวข้อหน้าที่ของผู้ให้
สัญญาเกี่ยวกับพื้นที่ในโครงการและข้อ 1 ของหัวข้อหน้าที่ของผู้ให้สัญญาเกี่ยวกับพื้นที่บางส่วนของอาคาร G2 แก่
ผู้รับสัญญา ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าวจากดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น และดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ ส าหรับเงินที่
ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ได้จ่ายไปดังกล่าว 

 
4. สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการ ส าหรับทุกโครงการ 
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ผู้ให้สัญญา บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ให้สัญญา”)  

ผู้รับสัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“ผู้รับสัญญา”)  

วันที่มีผลใช้บังคับของ
สัญญา 

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ซ้ือขาย และ จดทะเบียนสิทธิการเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าซ่ึงเป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่หก (“วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน”) 

ข้อตกลงเรื่องการถือครอง
หน่วย ทรัสต์  
 

1. ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (“ระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์”) ผู้ให้สัญญาตก
ลงจะเข้าถือและรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ห้าของ
กองทรัสต์ ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ให้สัญญา และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ให้สัญญา 

ทั้งนี้ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ใหห้มายความถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็น
หุ้นส่วนทั้งหมด 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงว่า ผู้ให้สัญญา และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของผู้ให้สัญญาจะไม่ขายหรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ 
จนท าให้ผู้ให้สัญญา และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ให้สัญญา ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันต่ ากว่าสัดส่วนที่
ก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีจ าน าหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ให้กระท าได้เมื่อมีการแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อตกลงไม่แข่งขันกับ
กิจการของผู้รับสัญญา 

 

1. ผู้ให้สัญญาตกลงว่า ในการด าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์ กระจาย
สินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (Logistics Facilities) ให้เช่าในประเทศไทย หากผู้ให้สัญญา และ/หรือ บริษัทใน
กลุ่มของผู้ให้สัญญา มีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สินอื่นให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้าใด ๆ เพื่อการให้เช่า และ/หรือ 
โอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (Logistics 
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หัวข้อ รายละเอียด 

Facilities) ของตนซ่ึงตั้งอยู่ในรัศมี 20 (ยี่สิบ) กิโลเมตรจากทรัพย์สินที่ผู้รับสัญญาลงทุน ผู้ให้สัญญาในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินของผู้รับสัญญาให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้านั้นก่อน และ/หรือ จะด าเนินการให้
บริษัทในกลุ่มของผู้ให้สัญญาแจ้งให้ผู้ให้สัญญาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบเพื่อเสนอทรัพย์สินของผู้รับ
สัญญาให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้านั้นก่อน หากเป็นไปตามเง่ือนไขดังนี้   

(ก) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินของผู้รับ
สัญญา และ 

(ข) ทรัพย์สินของผู้รับสัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้า 

2. อย่างไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 1. ข้างต้น 

(ก) ผู้ให้สัญญาสามารถแสดงให้ผู้รับสัญญาเห็น โดยน าส่งส าเนาเอกสารแสดงความจ านงของลูกค้าหรือนายหน้า
ต่อผู้รับสัญญาเพื่อประกอบการพิจารณาว่า คุณสมบัติของทรัพย์สินตามประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือ
นายหน้าไม่ตรงกับคุณสมบัติของทรัพย์สินของผู้รับสัญญา และผู้ให้สัญญาได้ลงนามในหนังสือแสดงความ
จ านงกับลูกค้าหรือนายหน้ารายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ แม้ต่อมาในภายหลังคุณสมบัติของทรัพย์สินตามประเภท
ธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าจะตรงกับลักษณะของทรัพย์สินดังกล่าวของผู้รับสัญญา หรือ  

(ข) ผู้ให้สัญญาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอทรัพย์สินของผู้รับสัญญาให้ลูกค้าหรือนายหน้าก่อนแล้ว 
และผู้ให้สัญญาได้รับการปฏิเสธจากลูกค้าหรือนายหน้าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร  

3. คู่สัญญาตกลงให้สิทธิแก่ลูกค้าหรือนายหน้าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าทรัพย์สินของผู้รับสัญญามีคุณสมบัติ
ตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าหรือไม่ และหากลูกค้าหรือนายหน้าไม่ประสงค์ที่จะเข้าท าสัญญากับ
ผู้รับสัญญา จะไม่ถือว่าผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อนี้  
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เอกสารแนบ 6 
สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการจากการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ HREIT เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
 
1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

คู่สัญญา บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอไอดี”) และ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) 

การด ารงสัดส่วนการถือ
ครองหน่วยทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปีนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายใต้
สัญญาเช่าทรัพย์สิน ("ระยะเวลาถือครองหน่วยทรัสต์") ดับบลิวเอชเอไอดีตกลงว่าสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ของดับบลิวเอชเอไอดี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอไอ
ดี รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของ
กองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เท่านั้น 

ข้อตกลงในการจัดการ
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที่ดับบลิวเอชเอไอดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ดับบลิวเอชเอไอดีตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครั้งที่มีผู้สนใจเช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า 
ดับบลิวเอชเอไอดีจะเสนอทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยก
ว่าจะเป็นทรัพย์สินของฝ่ายใด  

 
2. สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการของเจ้าของทรัพย์สิน 

 
คู่สัญญา บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอร์ด อินดัสเตรยีลเอสเตท จ ากัด 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิ้ง จ ากัด  
(“เจ้าของทรัพย์สิน”) 
และ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) 

หน้าที่เกี่ยวกับการรับชดเชย
รายได้ค่าเ ช่าของเจ้าของ
ทรัพย์สิน 

1. เจ้าของทรัพย์สินจะรับชดเชยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (รวมเรียกเป็น “ค่าเช่า”) ให้แก่
กองทรัสต์ จากทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผู้เช่าเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีนับจากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน (“ระยะเวลาชดเชยรายได้”) โดยก าหนด
อัตราค่าเช่า ดังนี ้

ประเภททรัพย์สินที่
เช่า ทีต่ั้งทรัพย์สินท่ีเช่า 

อัตราค่าเช่าท่ีรบั
ชดเชยรายได้ (บาท/
ตารางเมตร/เดือน) 

โรงงานแบบ 
Attached 
Building 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1  และ 
โครงการเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบรุี 

164 

โรงงานแบบ 
Detached 
Building 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1  และ 
โครงการนิคมอุตสาหกรรม 

ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอรด์ 1 

189 

คลังสินค้า โครงการดับบลิวเอชเอ  
โลจสิติกส์พาร์ค 2  และ 
โครงการดับบลิวเอชเอ  

โลจสิติกส์พาร์ค 4 

150 
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ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงให้เจ้าของทรัพย์สินช าระจ านวนเงินชดเชยรายได้ค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 
 

2. เจ้าของทรัพย์สินตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาชดเชยรายได ้หากอัตราค่าเช่าของทรัพยส์นิ
ที่เช่าที่มีผู้เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ า (“อัตราขั้นต่ า”) 
ดังต่อไปนี้ เจ้าของทรัพย์สินตกลงจะช าระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ า (“ส่วนขาดจาก
อัตราค่าเช่าข้ันต่ า”) ให้แก่กองทรัสต์ 

ประเภททรัพย์สินที่
เช่า ที่ตั้งทรัพย์สินที่เช่า 

อัตราค่าเช่าท่ีรบั
ชดเชยรายได้ (บาท/
ตารางเมตร/เดือน) 

โรงงานแบบ 
Attached 
Building 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1  และ 
โครงการเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบรุี 

164 

โรงงานแบบ 
Detached 
Building 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1  และ 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลวิ
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอรด์ 1 

189 

คลังสินค้า โครงการดับบลิวเอชเอ  
โลจสิติกส์พาร์ค 2  และ 
โครงการดับบลิวเอชเอ  

โลจสิติกส์พาร์ค 4 

150 

คู่สัญญาตกลงก าหนดเวลาช าระส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ าในเวลาเดียวกับที่ผู้เช่า
พื้นที่ต้องช าระค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะท าใบแจ้งหนี้ให้แก่
เจ้าของทรัพย์สินล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดเวลาช าระค่าเช่า 

การชดเชยดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ท าขึ้นหรือต่ออายุก่อน
หรือในวันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ 

หน้าที่ในการช าระค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุ ง / เปลี่ ยน
ทรัพย์สิน 

ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปีนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า เจ้าของทรัพย์สินจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ในกรณีที่การปรับปรุง และ/หรือ
เปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้เช่าพ้ืนท่ี  

 
 


