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วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนและจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 

 วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

(“กองทรัสต์ WHART") คือ เพ่ือระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไปโดยนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้ และ/หรือ เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และ/หรือ จําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้

เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ขายหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สินเพ่ือมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่

กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด 

(“บริษัทฯ") ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จึงมีความประสงค์จะเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART โดย

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินทุนในครัง้นี ้รวมกับเงินกู้ยืม และเงินมดัจํา

ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมโดยการรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และกรรมสทิธ์ิ

ในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน สํานกังาน และสิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆ ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ และรวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนๆ อนั

เป็นส่วนควบของ ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและ

จําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า สาํนกังานและโรงงาน ดงัต่อไปนี ้จากบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“WHA”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

WHART ในครัง้นี ้ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้อยู่ที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110571) เนือ้ท่ีตามโฉนด 

81 ไร่ 15.9 ตารางวา 

(ข) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร 

และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน

และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็น

ตอ่การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 

หมายเหตุ: 1. ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังาน และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาโครงการ 

WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม

จํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่

กองทรัสต์ WHART สาํหรับพืน้ท่ีท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีสาํหรับพืน้ท่ี
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อาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน และเป็นเวลา 25 ปีสําหรับพืน้ท่ีเช่าหลงัคา 

หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญา

ตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

 2. การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร 

ก.ม. 4 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าทําสญัญากบั WHA ซึ่ง

เป็นเจ้าของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center 

ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ นัน้ให้เป็นไปตามแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 ตัง้อยู่  ณ ตําบลบ่อตาโล่ อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

(ก) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 28892 28895 และ 

28896) ตามสญัญาเช่าท่ีดินลงวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2554 และสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าท่ีดินลง

วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เนือ้ท่ีตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 30 

ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585 

)ข(  กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center วงัน้อย 61 ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่า

หลงัคารวมประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อ

การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center วงัน้อย 61 

หมายเหตุ: 1. ในปัจจุบนั พืน้ท่ีเช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 

61 ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ 

WHA ชําระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีท่ียงัไม่มีผู้ เช่า 

เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั 

WHA ตอ่ไป 

 2. นอกจากนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ 

WHART สําหรับพืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics 
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Center วงัน้อย 61 ท่ีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั และ บริษัท แอล

เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด  เป็นผู้ เช่าอยู่ในปัจจุบนั (ซึ่งสญัญาเช่า

ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด และ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด จะสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559) เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี  ้เ ง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระทําการท่ี

กองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 

 3. การลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 นี ้

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญาโอนสิทธิการเช่ากับ

เจ้าของท่ีดิน และ WHA ซึง่เป็นเจ้าของสทิธิการเช่าท่ีดิน และเจ้าของกรรมสทิธ์ิ

อาคารคลงัสินค้าโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมลูค่า

ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 ท่ีกองทรัสต์ 

WHARTจะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทุนของ

กองทรัสต์ WHART 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้อยู่ ณ ตาํบลหนองปลาหมอ อาํเภอหนองแค จังหวดั

สระบุรี 

(ก) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 50692 และ 50693) เนือ้ท่ี

ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

)ข(  กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและสํานักงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center สระบรีุ ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร 

(ค) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อ

การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าและสํานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center สระบรีุ 

หมายเหตุ: 1. ในปัจจุบัน พืน้ท่ีอาคารคลังสินค้าและสํานักงาน โครงการ WHA Mega 

Logistics Center สระบรีุ ยงัมผีู้ เช่าไมค่รบเตม็จํานวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ 

WHART จะขอให้ WHA ชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สําหรับพืน้ท่ีท่ี

ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีสําหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและสํานกังาน 

หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตก

ลงกระทําการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าทํากบั WHA ตอ่ไป 
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 2.  การลงทุนเ พ่ิมเติมในโครงการ  WHA Mega Logistics Center สระบุรี นี  ้

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสัญญากับ WHA ซึ่งเป็น

เจ้าของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าโครงการดงักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี 

ท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลู

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิม

ทนุของกองทรัสต์ WHART 

 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทนุตาม (1) (2) และ (3) รวมกนัเรียกว่า "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม" 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดท่ีปรากฏ

ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการเพ่ิมทุนของ

กองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้เป็นรายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพ่ิมเติม  

ในการนีบ้ริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่

กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ

กองทรัสต์ WHART 

การเพ่ิมทนุเพ่ือลงทนุเพ่ิมเติมโดยการโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธิใน

อาคารคลงัสินค้า ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทรัสต์ WHART โดยเป็น

การแสวงหาโอกาสในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม ท่ีจะสามารถเพ่ิมมลูคา่ทรัพย์สนิให้กบักองทรัสต์ WHART เพ่ือ

มุง่ก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 

2. การลงทุนในทรัพย์สนิที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART 

บริษัทฯเช่ือว่าการลงทุนเพ่ิมเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธิใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้มีจุดเด่นต่างๆ ซึ่งจะเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ 

WHART ได้ดงันี ้

 ทาํเลที่ตัง้ด ี

การมีทําเลท่ีตัง้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ

ประเภทโลจิสติกส์ อันจะส่งผลให้โครงการสามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารคลังสินค้า เพ่ือสร้างรายได้และ

ผลตอบแทนท่ีดีแก่กองทรัสต์ WHART ได้อยา่งมัน่คงและตอ่เน่ืองในอนาคต 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร 

ก.ม. 4 ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 
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61 ตัง้อยู่ ณ ตําบลบ่อตาโล ่อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ (3) โครงการ WHA Mega Logistics Center 

สระบุรี ตัง้อยู่ ณ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวดัสระบุรี  ซึ่งล้วนตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพ โดยทําเล

บริเวณถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร จังหวดัสมุทรปราการ คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งศนูย์กลางการขนสง่

สาํคญัของประเทศไทย จากท่ีมีผู้พฒันาโครงการคลงัสนิค้ารายใหญ่มากขึน้ เพ่ือรองรับความต้องการจากผู้ เช่าท่ีเป็น

ผู้ ใ ห้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริษัทขนส่ง  สําหรับทําเลบริเวณคลังสินค้าอําเภอวัง น้อย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา และอําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ มีแนวโน้มท่ีดีตามแนวโน้มท่ีเติบโตของตลาดในบริเวณด้าน

เหนือของกรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยทําเลท่ีใกล้กรุงเทพมหานครและนิคมอตุสาหกรรม โดยทําดงักลา่วเป็นแหล่ง

ของศนูย์กระจายสนิค้าหลกัสูก่รุงเทพมหานครผา่นถนนพหลโยธินเป็นหลกั  

ดงันัน้ ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมดงักลา่วข้างต้นท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นีล้้วนมีทําเลท่ีตัง้

ท่ีเหมาะสมในการขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนส่งสินค้าไปทัว่

ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครจึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนสง่สินค้าไป

ยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ตา่งๆ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการขนสง่ให้แก่ผู้ เช่าได้เป็นอยา่งดี 

 คุณภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะลงทุน 

อาคารคลงัสินค้าท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุนนัน้ เป็นโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ช่ือโครงการ 

Mega Logistics Center ประกอบไปด้วยโครงการทัง้ ท่ีเป็นแบบ Built-to-Suit และแบบ General Warehouse 

มาตรฐานสงู โดยโครงการประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตัง้แต ่7,500 ตารางเมตร

ขึน้ไป ในขณะท่ีพืน้ท่ีเช่าของโครงการสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพืน้ท่ีเช่า

เฉลี่ยต่ออาคารตัง้แต่ 3,000 ถึง 5,000 ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดพืน้ท่ีเช่าและอาคารท่ีเล็กกว่าโครงการแบบ 

Built-to-Suit โครงการสว่น General Warehouse ยงัคงไว้ซึง่รูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน

ท่ีมีคณุภาพสงู โดยโครงการ Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพืน้ท่ีของลกูค้าปัจจุบนั และเพ่ิม

ฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหม่ท่ีแม้วา่จะมีความสนใจเช่าระยะสัน้ในขณะนี ้แตย่งัมีศกัยภาพในการเพ่ิมพืน้ท่ีเช่า

และอาจต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต  

โครงการ Warehouse Farm นัน้ตอบสนองจากความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ไว้ใน

อนาคต โดยสญัญาเช่าสว่นใหญ่สําหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาว (รวมระยะเวลาการ

เช่าตามสิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า) 5-10 ปีขึน้ไป ในขณะท่ีสญัญาเช่าส่วนใหญ่ของโครงการแบบ General 

Warehouse จะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ท่ีมีอายสุญัญาโดยเฉลีย่ 3 ปี แต่จะเปิดโอกาสให้ลกูค้ามีทางเลือกในการตอ่

สญัญาเช่าได้เช่นเดียวกบัโครงการแบบ Built-to-Suit  

โครงการ Warehouse Farm ยงัจัดให้มีการให้บริการการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางในโครงการ เช่น 

คา่ไฟฟ้าของสว่นกลาง คา่บริการรักษาความปลอดภยั คา่ซอ่มแซมถนนและระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ

ของโครงการ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค

เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ รวมทัง้อตุสาหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีคุณภาพ

แรงงานท่ีดีและมีค่าแรงอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ของธุรกิจการขนส่งท่ีสามารถกระจายการ
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ขนส่งไปยังประเทศอ่ืนๆ ได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้ต้นทุนการผลิต การขนส่งและการจัดการของผู้ประกอบการมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และอยู่ในระดับท่ีแข่งขนัได้ ดังนัน้ อาคารคลงัสินค้าให้เช่าทัง้ประเภท Built-to-suit และประเภท 

Warehouse Farm จึงตอบสนองความต้องการใช้งานให้กับผู้ เช่าได้เป็นอย่างดีและเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจและเป็นท่ี

ต้องการอยา่งมากสาํหรับผู้ เช่าโดยเฉพาะผู้ เช่าท่ีเป็นบริษัทตา่งประเทศ 

 ศักยภาพของผู้บริหารสินทรัพย์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุม่บริษัท WHA GROUP ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เป็นศนูย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐานในระดบั

สากล โดยสร้างและออกแบบให้มีมาตรฐานและคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะ และมีคณะผู้บริหาร

ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ซึง่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชัน้นําระดบัสากล ไมว่า่จะเป็นประเทศในแถบยโุรป 

อเมริกา และเอเชีย 

ปัจจบุนั โครงการท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ WHA GROUP มี พืน้ท่ีรวมกวา่ 1,300,000ตารางเมตร

จึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคลงัสินค้าและโรงงานได้เป็นอยา่งดีนอกจากนี ้

กลุม่ลกูค้าหลกัยงัเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีความมัน่คงทางธุรกิจในระดบันานาชาติ เช่น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากดั (หรือช่ือเดิมบริษัท ดีทแฮล์ม จํากดั) ซึ่งเป็นผู้ผลิต บรรจุ ตวัแทนจําหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ 

และเป็นผู้ ให้บริการทางด้านระบบขนสง่สินค้าและการกระจายสินค้าแบบครบวงจรบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จํากดั มหาชน ซึง่ดําเนินธุรกิจการผลติและจําหนา่ยผ้าอ้อมสาํเร็จรูปสาํหรับเด็กและผู้ใหญ่ และบริษัท 

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ นําในการผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับใช้ภายในบ้าน เป็นต้นเป็นต้น ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.wha.co.th 

จากการบริหารจดัการท่ีมีศกัยภาพของคณะผู้บริหารของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  และการ

มีมาตรฐานในการสร้างและออกแบบในระดับสูงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงการเติบโตของ WHA 

GROUP ทําให้มีความมัน่ใจได้ว่าบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จะสามารถรักษาผู้ เช่าเดิมได้

เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสในการขยาย

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีดีท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบักองทรัสต์ได้ในอนาคต 

 ศักยภาพของผู้เช่า 

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 มีผู้ เช่าท่ีมีศกัยภาพและช่ือเสยีงหลากหลาย 

เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้บริการรับส่งไปรษณีย์แบบครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่เป็นหนึง่ในบริษัทค้าปลกีรายใหญ่ท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย และยงัมีการ

ขยายสาขาไปยงัจงัหวดัตา่งๆทัว่ประเทศ บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นผู้ผลติรองเท้ารายใหญ่อนัดบั 1ใน 

3 ของประเทศ บริษัท ไทย พีเจ้น จํากดั ซึ่งดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เด็กอ่อน และสินค้าเก่ียวกบัเด็กคณุภาพดี 

รวมถึง บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ไททัน่ - วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จํากดั ซึ่งเป็น

ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศ โครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 มีผู้ เช่าท่ี

สําคัญคือ บริษัทแอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการเก่ียวกับศูนย์กระจายสินค้า  บรรจุ

http://www.wha.co.th/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAEahUKEwjMsae9tYrGAhWMPrwKHRLjAJY&url=https%3A%2F%2Fsmelink.net%2Fcompany%2Ftitan-vns-auto-logistics-co-ltd.html&ei=m_N6VYz4J4z98AWSxoOwCQ&usg=AFQjCNGo5A7-UwPgfMSvWz7IUPg-IjXy9w&bvm=bv.95515949,d.dGc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jobthai.com%2Fcompany%2F0%2C66270.html&ei=NOa6UZrvGoforQfI24CACA&usg=AFQjCNGKMCrKg0vE-cSzgXkxvY-Bk5XNsw&bvm=bv.47883778,d.bmk
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ภณัฑ์ รวมถึงให้บริการการจดัสง่สนิค้าทัว่ประเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดัซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองดื่มยี่ห้อช้างและ

โออิชิ ซึง่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงบริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็น

ผู้ประกอบการรายใหญ่ในด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศ สําหรับโครงการ WHA Mega Logistics Center 

สระบรีุ มีผู้ เช่าท่ีมีศกัยภาพคือบริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นผู้ประกอบการด้านโลจิ

สติกส์รายใหญ่ของประเทศ นอกจากนีฮิ้ตาชิ ทรานสปอร์ต ยงัมีนโยบายการขยายฐานการให้บริการอย่างต่อเน่ือง

ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2553 ดงันัน้ กองทรัสต์มีความเช่ือมัน่วา่ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้จะสามารถ

รักษาอตัราการเช่าเต็มพืน้ท่ีเพ่ือสร้างรายได้อย่างมัน่คงและต่อเน่ืองในอนาคตทัง้นี ้รายละเอียดของผู้ เช่าอาคาร

คลงัสนิค้า รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัสดัสว่นการเชา่พืน้ท่ี ท่ีกองทรัสต์รวมจะเข้าลงทนุเพ่ิมเตมิเป็นไปตามสิง่ท่ีสง่มา

ด้วย 2 

3. การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โอกาสในการเจริญเติบโตของรายได้จากการลงทุนใน

สินทรัพย์เพิ่มเติม  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมนี ้จะทําให้กองทรัสต์ WHART มีความหลากหลายของแหลง่ท่ีมาของ

รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยในการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้นี ้เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของแหลง่ท่ีมาของรายได้ ซึ่งบริษัทฯ

คาดการณ์ว่าจะทําให้จํานวนรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพ่ิมขึน้จากรายได้ท่ีจะได้รับจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมในครัง้นี ้และให้ผลตอบแทนท่ีระดับท่ีน่าพอใจในรูปแบบของเงินจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วย 

(Cash Distribution per Unit – DPU) ดงันี ้  

ประมาณการเงนิจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วย (Projected DPU) 

  ล้านบาท ล้านบาท 

  
อสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีอยู่เดิม  
อสังหาริมทรัพย์ 

หลังการลงทุนเพิ่ม  
    
เงนิสดสุทธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุน  234.59 514.63 
บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอขอคืน  7.99 16.83 
เงนิสดสุทธิที่สามารถนํามาปันส่วนแบ่งกาํไรและแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน  

242.58 531.46 

    
ประมาณอัตราการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)   99.30 99.02 
    
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  240.88 526.25 
    
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหนว่ย)  310.79 677.90* 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร และการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)    

- การปันสว่นแบง่กําไรตอ่หน่วย (บาท)  0.75 0.75 
- การแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.03 0.03 

การปันส่วนแบ่งกาํไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)   0.78 0.78 
    
ในกรณีที่กองทรัสต์ฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง (Unrealised Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง    

- การปันสว่นแบง่กําไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หน่วย (บาท)  0.61 0.63 

- การคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วย (บาท)  0.17 0.15 

การปันส่วนแบ่งกาํไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)   0.78 0.78 
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ความสมัพนัธ์ของประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิต่อหน่วยท่ีคาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหลงักองทรัสต์ 

WHART เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมตอ่การเปลีย่นแปลงของ 

 มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทนุซึง่เทา่กบัราคาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ WHART 

จะลงทนุโดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุและ 

 ราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้

ทัง้นีข้้อมลูประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิตอ่หนว่ยและอตัราการเพ่ิมขึน้ของประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิต่อ

หน่วย ซึ่งได้แสดงในตารางเป็นเพียงการประมาณการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์กับข้อมูลอ่ืนๆ ในตาราง

เท่านัน้ ทัง้นี ้วิธีการกําหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์สดุท้ายท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้นีจ้ะเป็นไปตาม

รายละเอียดซึ่งได้ระบไุว้ในเอกสารเชิญประชุมฉบบันี ้บริษัทฯ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท่ี

ปรึกษาทางการเงิน และผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์หรือบคุคลใดๆ มิได้รับประกนัผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ WHART หรือประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิตอ่หนว่ยท่ีคาดวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงนิจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วย 

 

ขนาดกองทุน (ล้าน

บาท) 

      

9,294.55  

      

9,330.96  

      

9,367.37  

      

9,403.77  

      

9,440.18  

      

9,476.58  

      

9,512.99  

      

9,549.40  

      

9,585.80  

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้าน

บาท) 

      

8,823.75  

      

8,859.00  

      

8,894.24  

      

8,929.49  

      

8,964.73  

      

8,999.98  

      

9,035.22  

      

9,070.47  

      

9,105.72  

ส่วนของผู้ถือหน่วย 

(ล้านบาท) 

      

6,530.06  

      

6,566.47  

      

6,602.88  

      

6,639.28  

      

6,675.69  

      

6,712.09  

      

6,748.50  

      

6,784.91  

      

6,821.31  

 

จํานวนหน่วย (IPO) 

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

          

310.79  

 

หนีส้ิน (ล้านบาท) 

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

      

2,570.00  

  

 ประมาณการเงนิจ่ายคนืสุทธิต่อหน่วย 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ย 

(บ
าท

) 

9.50 0.7940 0.7893 0.7846 0.7800 0.7755 0.7710 0.7665 0.7621 0.7527 

9.55 0.7962 0.7915 0.7869 0.7823 0.7777 0.7732 0.7687 0.7643 0.7549 

9.60 0.7984 0.7937 0.7891 0.7845 0.7799 0.7754 0.7710 0.7666 0.7571 

9.65 0.8007 0.7960 0.7913 0.7867 0.7821 0.7776 0.7732 0.7688 0.7593 

9.70 0.8029 0.7982 0.7935 0.7889 0.7843 0.7798 0.7754 0.7709 0.7615 

9.75 0.8051 0.8003 0.7957 0.7911 0.7865 0.7820 0.7775 0.7731 0.7637 

9.80 0.8072 0.8025 0.7979 0.7932 0.7887 0.7842 0.7797 0.7753 0.7658 

9.85 0.8094 0.8047 0.8000 0.7954 0.7908 0.7863 0.7819 0.7774 0.7679 

9.90 0.8116 0.8069 0.8022 0.7976 0.7930 0.7885 0.7840 0.7796 0.7701 

9.95 0.8137 0.8090 0.8043 0.7997 0.7951 0.7906 0.7862 0.7817 0.7722 

10.00 0.8159 0.8112 0.8065 0.8019 0.7973 0.7928 0.7883 0.7839 0.7743 

10.05 0.8180 0.8133 0.8086 0.8040 0.7994 0.7949 0.7904 0.7860 0.7764 

10.10 0.8201 0.8154 0.8107 0.8061 0.8015 0.7970 0.7925 0.7881 0.7785 

10.15 0.8223 0.8175 0.8128 0.8082 0.8036 0.7991 0.7946 0.7902 0.7806 

10.20 0.8244 0.8196 0.8149 0.8103 0.8057 0.8012 0.7967 0.7923 0.7827 

10.25 0.8264 0.8217 0.8170 0.8124 0.8078 0.8033 0.7988 0.7944 0.7847 

10.30 0.8285 0.8238 0.8191 0.8145 0.8099 0.8054 0.8009 0.7964 0.7868 

10.35 0.8306 0.8259 0.8212 0.8165 0.8120 0.8074 0.8029 0.7985 0.7888 

10.40 0.8327 0.8279 0.8232 0.8186 0.8140 0.8095 0.8050 0.8005 0.7909 

10.45 0.8347 0.8300 0.8253 0.8207 0.8161 0.8115 0.8070 0.8026 0.7929 

10.50 0.8368 0.8320 0.8273 0.8227 0.8181 0.8136 0.8091 0.8046 0.7949 

 

4. การเพิ่มขึน้ของโอกาสในการเพิ่มทุนในอนาคต 

เน่ืองจากสินทรัพย์ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมเป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดงันัน้ การลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ึงเพ่ิมโอกาสให้กับกองทรัสต์ 

WHART ท่ีจะลงทนุในโครงการอ่ืนๆ ของบริษัทดงักลา่วเพ่ิมเติมได้อีก ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสท่ีดีในการเพ่ิมการ
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เจริญเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพ่ิมสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์และผลตอบแทนถึงผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ได้อีกในอนาคต  

ทัง้นี ้ภายในสิน้ปี 2558 โครงการท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ WHA GROUP ซึ่งรวมถึงโครงการท่ี

บริษัท ดบับลิวเอวชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART จะมี 

พืน้ท่ีรวมกวา่ 1,300,000 ตารางเมตร 

 

5. การเพิ่มขึน้ของสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ที่อาจเพิ่มสูงขึน้ 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมในครัง้นี ้จะทําให้จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ท่ี

มีการออกและเสนอขาย เพ่ิมขึน้จาก 310,790,000 หนว่ย เป็นจํานวนไมเ่กิน 678,790,000 หนว่ย (จากการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเป็นจํานวนไมเ่กิน 368,000,000 หน่วย) บริษัทฯ คาดว่า การเพ่ิมปริมาณหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ WHARTจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 


