สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7

วัตถุประสงค์ และเหตุผลในการเพิ่มทุนและจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ในการจัดตังทรั
้ สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
(“กองทรั สต์ WHART") คือ เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว่ ไปโดยนาเงินที่ได้ จากการระดมเงินทุนไปซื ้อ และ/หรื อ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพของอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และ/หรื อ จาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้
เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อ ขายหรื อดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่
กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์ ดังกล่าว บริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
(“บริษัทฯ") ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่
2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมเงินทุนในครัง้ นี ้ รวมกับเงินกู้ยืม และเงินมัด
จาตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และ
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ และรวมถึงลงทุนในทรัพย์สิน
อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ ที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน และอาคารคลังสินค้ า สานักงานและโรงงาน ดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“WHA”) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
WHART ในครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5 ตั ง้ อยู่ท่ ี ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
(ก)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) เนื ้อที่ตามโฉนด
66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีกาหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2586 โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วง
คงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์
WHART จะเข้ าลงทุน

(ข)

กองทรั ส ต์ WHART จะรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ อ าคารคลัง สิ น ค้ าและส านัก งานโครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร1
พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,378.90 และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร

(ค)

กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ น

พืน้ ที ่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั อยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญาเช่า ได้มีการดัดแปลงพืน้ ที ่ภายใน
คลังสิ นค้าซึ่ งทาให้พืน้ ที ่ใช้สอยได้จริ งอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ WHA ได้ยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออก
ใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
1

ต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิจิตร กม. 5
หมายเหตุ:
1.

ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และพื ้นที่เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์
WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แ ก่กองทรั สต์ WHART สาหรับ พืน้ ที่ที่ ยังไม่มี ผ้ ูเช่ า
เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน 2 และเป็ นระยะเวลา 25 ปี
สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป

2.

สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม .
5 อาคาร G ซึง่ มีผ้ เู ช่าอยูใ่ นปั จจุบนั แต่สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่
31 สิงหาคม 2560 หากครบกาหนดอายุการเช่าวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่า
ในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ หรื อ อยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่
ผู้เช่ายังไม่ชาระค่าเช่า WHA จะชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุ
การเช่าดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่า เช่า (แล้ วแต่กรณี ) แต่ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่
วัน ที่ ก องทรั ส ต์ WHART เข้ า ลงทุน ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ นไปตามสัญ ญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป

3.

การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5 นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
3.1.

สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงกับ WHA (ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิ การเช่าช่วงจากบริ ษัท อรุ ณ
วงศ์รัตน์ จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทของเจ้ าของที่ดิน) ในฐานะผู้ให้ เช่าช่วงและผู้เช่าจาก
เจ้ าของที่ดิน) เพื่อให้ กองทรัสต์ WHART เข้ าเป็ นผู้เช่าช่วงจากบริ ษัท อรุ ณวงศ์รัตน์
จากัด

3.2.

สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สนิ (อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน) กับ WHA ซึง่ เป็ นผู้
ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ า สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ
อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร

3.3.

สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น กั บ WHA ซึ่ ง เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว

WHA รับชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที ่เช่ารวมตามที ่ระบุไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่าปัจจุบนั คื อ ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตรเฉพาะในส่วนที ่
ยังไม่มีผเู้ ช่าเท่านัน้
2

2

(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้ อยู่ท่ ี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบั ง
กรุ งเทพมหานคร
(ก)

กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 1482, 42151, 42152,
42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 และ 45005) เนื ้อที่ตามโฉนด 99 ไร่ 1 งาน 51 ตาราง
วา

(ข)

กองทรั ส ต์ WHART จะรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ อ าคารคลัง สิ น ค้ าและส านัก งานโครงการ WHA Mega
Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พืน้ ที่เช่า
ลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพื น้ ที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตาราง
เมตร3

(ค)

กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ น
ต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center ลาดกระบัง
หมายเหตุ:
1.

ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็มจานวนพื ้นที่แล้ ว (โดยมีผ้ ู
เช่าสองราย คือ Osotspa Co., Ltd. และ LF Logistics (Thailand) Limited อยู่ในระหว่าง
ขัน้ ตอนการลงนามในสัญ ญา) แต่อย่างไรก็ ดี หาก ณ วัน ที่ กองทรั สต์ WHART เข้ าลงทุน
ปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่
มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และสาหรับพื ้นที่เช่า
หลั ง คาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบั ง ที่ ยั ง ไม่ มี ผ้ ู เช่ า กองทรั ส ต์
WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่หลังคาดังกล่าว 3
โดย WHA จะชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 15 ปี หรื อจนกว่า
จะมี ผ้ ูเช่ า ในช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า ว ทั ง้ นี ้ ในระหว่ า งการช าระค่ า เช่ า หลัง คาดัง กล่า ว
กองทรัสต์ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะ
เช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับชาระค่าเช่า
หลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนันๆ
้ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่า
รายอื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) (“สิทธิในการเช่ าหลังคา”)

พืน้ ที ่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพืน้ ที ่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพือ่ ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่าย
ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่ งจะไม่รวมหลังคาของอาคารเลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL
Phase 2)
3

3

เมื่ อ WHA และ/หรื อ บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิท ธิ ในการเช่าหลังคาตามเงื่ อนไข
ระยะเวลาและราคาค่า เช่ าข้ างต้ น แล้ ว หน้ าที่ ก ารชาระค่า เช่ าหลังคาของ WHA ภายใต้
สัญ ญาตกลงกระท าการเป็ น อัน สิ น้ สุด ลง อย่ างไรก็ ดี เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลา 15 ปี
ดังกล่าวแล้ ว และยังไม่มีผ้ เู ช่าหลังคาจากกองทรัสต์ WHART และ WHA และ/หรื อ บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ ในการเช่าหลังคา WHA อาจขอชาระค่าเช่าหลังคา
ต่อ ไปอี ก เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า 10 ปี โดยยัง คงไว้ ซึ่งสิ ท ธิ ในการเช่ า หลัง คาในช่ ว ง
ระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว หรื อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA อาจใช้ สิทธิใน
การเช่าหลังคาจากกองทรัสต์ WHART ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2.

การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง นี ้ กองทรั ส ต์
WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
2.1
จะซื ้อจะขายทรัพย์สิน (ที่ดินและอาคารคลังสินค้ า) กับ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ าและสิง่ ปลูกสร้ าง และ
2.2
สัญ ญาซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น กับ WHA ซึ่ ง เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น โครงการ WHA Mega Logistics
Center ลาดกระบัง ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนนัน้ ให้ เป็ นไปตามแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART

ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนตาม (1) และ (2) รวมกันเรี ยกว่า "ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม" ทังนี
้ ้
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 และให้ ถือเอารายละเอียดที่ปรากฏตาม
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
WHART ในครัง้ นี ้ เป็ นรายละเอียดอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ในการนี บ้ ริ ษั ท ฯ คาดว่า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ดังกล่า ว จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ แ ก่
กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
1.

การลงทุนเพิ่มในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART

การเพิ่ ม ทุน เพื่ อ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม โดยการโดยการรั บ โอนกรรมสิท ธิ์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งในที่ ดิ น และรั บ โอน
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
กองทรัสต์ WHART โดยเป็ นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
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ให้ กับ กองทรั สต์ WHART เพื่ อมุ่งก่ อให้ เกิ ด รายได้ และผลตอบแทนแก่ ก องทรัสต์ WHART และผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ WHART
2.

การลงทุนในทรัพย์ สนิ ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ซ่ งึ จะเพิ่มผลประโยชน์ ให้ กับกองทรัสต์ WHART

บริ ษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนเพิ่มเติมโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรั พ ย์ สินที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ของกองทรัสต์ WHART ในครั ง้ นี ้ มีจุดเด่นต่างๆ ซึ่งจะเพิ่ ม ผลประโยชน์ ให้ กับ กองทรั สต์
WHART ได้ ดงั นี ้


ทาเลที่ตงั ้ ดี

การมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่อยู่ในบริ เวณที่ถูกต้ องเหมาะสม เป็ นปั จจัยหนึ่งในความสาเร็ จของการประกอบธุรกิ จ
ประเภทโลจิ ส ติ ก ส์ อัน จะส่งผลให้ โครงการสามารถรั ก ษาอัต ราการเช่ าอาคารคลัง สิน ค้ า เพื่ อ สร้ างรายได้ และ
ผลตอบแทนที่ดีแก่กองทรัสต์ WHART ได้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่องในอนาคต
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร
กม. 5 ตัง้ อยู่ที่ต าบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center
ลาดกระบัง ตังอยู
้ ่ที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ซึ่งล้ วนตังอยู
้ ่บนทาเลที่มีศกั ยภาพ โดย
ทาเลบริ เวณถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ คาดการณ์ ว่าในอนาคตจะเป็ นแหล่ง ศูนย์ กลางการ
ขนส่งสาคัญของประเทศไทย จากที่มีผ้ พู ฒ
ั นาโครงการคลังสินค้ ารายใหญ่มากขึ ้น เพื่อรองรับความต้ องการจากผู้เช่า
ที่เป็ นผู้ให้ บริ การทางด้ านโลจิสติกส์และบริ ษัทขนส่ง สาหรับทาเลบริ เวณคลังสินค้ าลาดกระบังนันเป็
้ นจุดยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ซงึ่ ใกล้ กบั ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิและท่าเรื อแหลมฉบัง
ดังนัน้ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ นที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ล้ วนมีทาเลที่ตงั ้
ที่เหมาะสมในการขนส่งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตัง้ อยู่บนเส้ นทางหลักของการกระจายและขนส่งสินค้ าไปทั่ว
ภูมิภาค และยังมีระยะทางไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานครจึงส่งผลให้ มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้ าไป
ยังศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งต่างๆ ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนการขนส่งให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ เป็ นอย่างดี


คุณภาพและลักษณะของสินทรัพย์ ท่ จี ะลงทุน

อาคารคลังสินค้ าที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนนัน้ เป็ นโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ ชื่อโครงการ
Mega Logistics Center ประกอบไปด้ วยโครงการทังที
้ ่เป็ นแบบ Built-to-Suit และแบบ Ready-Built Warehouse
มาตรฐานสูง โดยโครงการประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตังแต่
้ 7,500 ตารางเมตร
ขึ ้นไป ในขณะที่พื ้นที่เช่าของโครงการสร้ างแบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built Warehouse) จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพื ้นที่
เช่าเฉลี่ยต่ออาคารตังแต่
้ 3,000 ถึง 5,000 ตารางเมตร ถึงแม้ ว่าจะมีขนาดพื ้นที่เช่าและอาคารที่เล็กกว่าโครงการ
แบบ Built-to-Suit โครงการส่วน Ready-Built Warehouse ยังคงไว้ ซึ่งรู ปแบบและมาตรฐานของอาคารคลังสินค้ า
และโรงงานที่ มี คุณ ภาพสูง โดยโครงการ Warehouse Farm จะช่ วยรองรั บ ความต้ อ งการขยายพื น้ ที่ ข องลูก ค้ า
ปั จจุบนั และเพิ่มฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ผู้เช่ารายใหม่ที่แม้ วา่ จะมีความสนใจเช่าระยะสันในขณะนี
้
้ แต่ยงั มีศกั ยภาพใน
การเพิ่มพื ้นที่เช่าและอาจต้ องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต
5

โครงการ Warehouse Farm นันตอบสนองจากความต้
้
องการของลูกค้ าในปั จจุบนั และที่คาดการณ์ ไว้ ใน
อนาคต โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่สาหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว (รวมระยะเวลาการ
เช่าตามสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ) 5-10 ปี ขึ ้นไป ในขณะที่สญ
ั ญาเช่าส่วนใหญ่ ของโครงการแบบ General
Warehouse จะเป็ นสัญญาเช่าระยะสันที
้ ่มีอายุสญ
ั ญาประมาณ 3 ปี แต่จะเปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกในการต่อ
สัญญาเช่าได้ เช่นเดียวกับโครงการแบบ Built-to-Suit
โครงการ Warehouse Farm ยังจัดให้ มีการให้ บริ การการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางในโครงการ เช่น
ค่าไฟฟ้าของส่วนกลาง ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมถนนและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ของโครงการ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในปั จจุบันประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่เป็ นฐานการผลิตทางด้ านอุตสาหกรรมในภูมิภาค
เอเชีย ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภคและเวชภัณฑ์ รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่มีคุณภาพ
แรงงานที่ดีและมีค่าแรงอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทังยั
้ งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ของธุรกิจการขนส่งที่สามารถกระจายการ
ขนส่งไปยังประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งปั จจัยเหล่านีส้ ่งผลให้ ต้นทุนการผลิต การขนส่งและการจัดการของผู้ประกอบการมี
ประสิทธิ ภาพยิ่ งขึน้ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ดังนัน้ อาคารคลังสินค้ าให้ เช่าทัง้ ประเภท Built-to-suit และประเภท
Warehouse Farm จึงตอบสนองความต้ องการใช้ งานให้ กับผู้เช่าได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจและเป็ นที่
ต้ องการอย่างมากสาหรับผู้เช่าโดยเฉพาะผู้เช่าที่เป็ นบริ ษัทต่างประเทศ


ศักยภาพของผู้บริหารสินทรัพย์

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทหนึง่ ในกลุม่ บริ ษัท WHA GROUP ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ด้านธุรกิจคลังสินค้ าและโรงงานให้ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าที่ได้ มาตรฐานในระดับ
สากล โดยสร้ างและออกแบบให้ มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้ องการของลูกค้ าโดยเฉพาะ และมีคณะผู้บริ หาร
ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึง่ ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทชันน
้ าระดับสากล ไม่วา่ จะเป็ นประเทศในแถบยุโรป
อเมริ กา และเอเชีย
โดยในปี 2558 โครงการที่ลงทุนพัฒนา และ/หรื อ อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ WHA GROUP มี พื ้นที่
รวมกว่า 1,975,000 ตารางเมตร จึงแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการคลังสินค้ าและ
โรงงานได้ เป็ นอย่างดีนอกจากนี ้ กลุม่ ลูกค้ าหลักยังเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีความมัน่ คงทางธุรกิจในระดับนานาชาติ เช่น
บริ ษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด (หรื อชื่อเดิมบริ ษัท ดีทแฮล์ม จากัด ) ซึ่งเป็ นผู้ผลิต บรรจุ ตัวแทนจาหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริ โภคและเวชภัณฑ์ และเป็ นผู้ให้ บริ การทางด้ านระบบขนส่งสินค้ าและการกระจายสินค้ าแบบครบ
วงจรบริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด มหาชน ซึ่งดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายผ้ าอ้ อม
สาเร็ จรู ปสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ และบริ ษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริ ค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ น
ผู้น าในการผลิต และจาหน่ายอุป กรณ์ ไฟฟ้า อุป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ สาหรั บ ใช้ ภายในบ้ า น เป็ น ต้ น เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.wha.co.th จากการบริ หารจัดการที่มีศกั ยภาพของคณะผู้บริ หารของบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และการมีมาตรฐานในการสร้ างและออกแบบในระดับสูงเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ รวมถึงการเติบโตของ WHA GROUP ทาให้ มีความมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) จะสามารถรักษาผู้เช่าเดิมได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงสามารถบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้
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อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและเพิ่ ม โอกาสในการขยายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ ดี ที่ สามารถส ร้ างผลตอบแทนให้ กับ
กองทรัสต์ได้ ในอนาคต


ศักยภาพของผู้เช่ า

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 มีผ้ เู ช่าที่มีศกั ยภาพและชื่อเสียงหลากหลาย
เช่น บริ ษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งทาธุรกิจนาเข้ าและจัดจาหน่ายขนม อาหาร เครื่ องดื่มราย
ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย บริ ษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัทแอลเอฟ โลจิ สติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการด้ านโลจิสติกส์ทงในและต่
ั้
างประเทศ และสาหรับโครงการ WHA Mega Logistics
Center ลาดกระบัง มีผ้ เู ช่าที่สาคัญคือ บริ ษัท โอสถสภา จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทอุปโภคบริ โภคชันน
้ าของประเทศไทย
และมี ผ้ ูเช่ าซึ่งเป็ น ผู้ป ระกอบการรายใหญ่ ในด้ านโลจิ สติก ส์ ทัง้ ในและต่างประเทศเช่น บริ ษั ท เม็ น โล เวิ ลด์ ไวด์
(ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษั ท ฮอนด้ า โลจิ สติก ส์ เอเชี ย จากัด ดังนัน้ กองทรั สต์ WHART มี ความเชื่ อมั่น ว่า
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะสามารถรักษาอัตราการเช่าเต็มพื ้นที่เพื่อสร้ างรายได้
อย่างมัน่ คงและต่อเนื่องในอนาคต ทังนี
้ ้ รายละเอียดของผู้เช่าอาคารคลังสินค้ า และสานักงาน รวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าพื ้นที่ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมเป็ นไปตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
3. การเพิ่มความหลากหลายของแหล่ งที่มาของรายได้ โอกาสในการเจริญเติบโตของรายได้ จากการลงทุนใน
สินทรัพย์ เพิ่มเติม
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมนี ้ จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีความหลากหลายของแหล่งที่มาของ
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น โดยในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งบริ ษัทฯ
คาดการณ์ ว่ า จะท าให้ จ านวนรายได้ ข องกองทรั ส ต์ WHART เพิ่ ม ขึ น้ จากรายได้ ที่ จ ะได้ รั บ จากการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์ เพิ่ม เติมในครัง้ นี ้ และให้ ผลตอบแทนที่ระดับที่น่าพอใจในรู ปแบบของเงินจ่ายคืน สุทธิ ต่อหน่วย
(Cash Distribution per Unit – DPU) ดังนี ้
ประมาณการเงินจ่ ายคืนสุทธิต่อหน่ วย (Projected DPU)
ล้ านบาท
อสังหาริมทรัพย์
ที่มีอยู่เดิม*1
716.09
2.44
718.53

ล้ านบาท
อสังหาริมทรัพย์
หลังการลงทุน
เพิ่ม*2
1,061.65
4.23
1,065.87

ค่าเช่าทีด่ ิน
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์*3
กาไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์

15.24
10.28
693.02

22.24
19.76
1,023.87

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
กาไรสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไร

55.75
42.00
122.63
472.62

80.77
67.37
171.58
704.16

รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
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บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าเช่าทีด่ ินที่มิได้ จา่ ยเป็ นเงินสดจริ ง
บวกกลับ ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริ การที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจริ ง
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไรและแบ่ งส่ วนทุน
บวกกลับ ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาปั นส่ วนแบ่ งกาไรและแบ่ งส่ วนทุนรวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่มรอขอคืน

42.00
(34.74)
2.74
20.63
503.26

67.37
(58.14)
4.94
31.92
750.25

16.76

24.52

520.02

774.77

ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุน (ร้ อยละ)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุนรวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
รอขอคืน

99.80

99.80

518.98

773.22

จานวนหน่วยทรัสต์*4 (ล้ านหน่วย)

661.67

977.96

ประมาณอัตราการปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกาไรต่อหน่วย (บาท)
การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)

0.76
0.02
0.78

0.77
0.02
0.79

ในกรณีท่ กี องทรัสต์ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงั ไม่ เกิดขึน้ (Unrealised
Loss) จากการด้ อยค่ าสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง
การปั นส่วนแบ่งกาไรและการแบ่งส่วนทุนต่5อหน่วย (บาท)
การคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย (บาท)*
การปั นส่ วนแบ่ งกาไรและการคืนส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)

0.63
0.15
0.78

0.62
0.17
0.79

หมายเหตุ *1 อสังหาริ มทรัพย์ทีม่ ี อยู่เดิ มอ้างอิ งอสังหาริ มทรัพย์ ทีก่ องทรัสต์ ได้เข้าลงทุนแล้ว 6 โครงการ
*2 อสังหาริ มทรัพย์หลังการลงทุนเพิ่มอ้างอิ งอสังหาริ มทรัพย์ ทีม่ ี อยู่เดิ มและอสังหาริ มทรัพย์ ใหม่ทีก่ องทรัสต์ ประสงค์ จะลงทุนเพิ่ ม
*3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับส่วนเพิ่มทุนรวมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าภาษี โรงเรื อนจานวน 1.1 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริ หารพืน้ ทีส่ ่วนกลาง อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าทาความสะอาด เป็ นต้น จานวน 1.7 ล้าน
บาท
4
* จานวนหน่วยทรัสต์ เป็ นตัวเลขอ้างอิงเพือ่ ใช้ในการคานวณเท่านัน้ โดยคานวณมาจากราคาทรัพย์สินทีล่ งทุนเพิ่มจานวน 4,190 ล้าน
บาทและราคาหน่วยทรัสต์ที่ 9.80 บาท จานวนหน่วยทรัสต์ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนสุดท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรื อเท่ากับ ที ่
ประมาณการนีไ้ ว้ได้
*5 ในกรณี ทีร่ าคาประเมิ นของทรัพย์สินทีก่ องทรัสต์ลงทุนในสิ ทธิ การเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด
กม.18) และ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61) สาหรับอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีอยู่เดิ ม โดยเพิ่ม WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) สาหรับอสังหาริ มทรัพย์หลังการลงทุน มีราคาประเมิ นของสิ ทธิ การเช่าสิ้ นงวดลดลง และมี การรับรู้ผล
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิ ดขึ้นจริ ง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิ ทธิ การเช่า โดยสมมติ ให้มูลค่าการด้อยค่าเท่ากับยอดคงค้างของ
สัญญาสิ ทธิ การเช่าทีโ่ ดยปกติ ตดั จาหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิ ทธิ การเช่า ณ วันสิ้ นรอบบัญชีจะ
ขึ้ นอยู่กบั ราคาประเมิ นที จ่ ดั ทาโดยผู้ประเมิ นมูลค่าทรัพย์ สินอิ สระซึ่ งการคานวณมูลค่าสิ ทธิ การเช่าจะมี ปัจจัยที เ่ กี ย่ วข้องหลาย
ประการ อาทิ เช่น อัตราการเช่าและเติ บโตของรายได้ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ่ งอาจส่งผลให้มูลค่าสิ ทธิ การเช่าที ่
คานวณได้เพิ่มสูงขึ้ น เท่าเดิ ม หรื อลดลง ดังนัน้ การคานวณการปันส่วนแบ่งกาไรและการคืนส่วนทุนด้วยวิ ธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น
(ลดมูลค่าสิ ทธิ การเช่าเป็ นจานวนเท่ากันตามอายุสญ
ั ญาเช่า) จึงเป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างผลกระทบทีอ่ าจเกิ ดขึ้ นในกรณี ทีม่ ูลค่า
สิ ทธิ การเช่าในอนาคตลดลงในอัตราทีเ่ ท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่าเท่านัน้

ความสัมพันธ์ ของประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิ ต่อหน่วยที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับหลังกองทรัสต์
WHART เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมต่อการเปลีย่ นแปลงของ
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มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนซึง่ เท่ากับราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART
จะลงทุนโดยไม่รวมค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิม่ ทุนและ



ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี ้

ทังนี
้ ้ข้ อมูลประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิตอ่ หน่วยและอัตราการเพิ่มขึ ้นของประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิต่อ
หน่วย ซึ่งได้ แสดงในตารางเป็ นเพียงการประมาณการเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ กับข้ อมูลอื่นๆ ในตาราง
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ วิธีการกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สดุ ท้ ายที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้จะเป็ นไปตาม
รายละเอียดซึ่งได้ ระบุไว้ ในเอกสารเชิญประชุมฉบับนี ้ บริ ษัทฯ เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่
ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใดๆ มิได้ รับประกันผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ WHART หรื อประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิตอ่ หน่วยที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินจ่ ายคืนสุทธิต่อหน่ วย
ราคาต่ อหน่ วย
9.50
9.60
9.70
ขนาดกองทรัสต์
13,810.96
13,842.59
13,874.22
(ล้ านบาท)
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้ านบาท)
13,128.53
13,159.40
13,190.28
ส่วนของผู้ถือหน่วย
9,621.47
9,653.10
9,684.73
(ล้ านบาท)
จานวนหน่วยที่มีอยูป่ ั จจุบนั
661.67
661.67
661.67
หนี ้สิน (ล้ านบาท)
3,970.00
3,970.00
3,970.00
ประมาณการเงินจ่ ายคืนสุทธิต่อหน่ วย (หลังการเพิ่มทุน)
9.50
0.7910
0.7882
0.7854
9.55
0.7923
0.7895
0.7868
9.60
0.7937
0.7909
0.7881
9.65
0.7950
0.7922
0.7894
ราคา
9.70
0.7963
0.7935
0.7908
เสนอ
9.75
0.7976
0.7948
0.7921
ขาย
9.80
0.7989
0.7961
0.7934
(บาท)
9.85
0.8002
0.7974
0.7947
9.90
0.8015
0.7987
0.7960
9.95
0.8027
0.8000
0.7972
10.00
0.8040
0.8012
0.7985
1
หมายเหตุ * คานวณจากมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มทุนไม่เกิ น 4,190 ล้านบาท

4.

9.80

9.90*1

10.00*1

13,905.84

13,905.84

13,905.84

13,221.15

13,221.15

13,221.15

9,716.35

9,716.35

9,716.35

661.67
3,970.00

661.67
3,970.00

661.67
3,970.00

0.7827
0.7840
0.7854
0.7867
0.7880
0.7893
0.7906
0.7919
0.7932
0.7945
0.7958

0.7825
0.7839
0.7852
0.7866
0.7879
0.7892
0.7905
0.7918
0.7931
0.7944
0.7957

0.7824
0.7838
0.7851
0.7865
0.7878
0.7891
0.7904
0.7917
0.7930
0.7943
0.7956

การเพิ่มขึน้ ของโอกาสในการเพิ่มทุนในอนาคต
เนื่องจากสินทรัพย์ ที่ลงทุนเพิ่มเติมเป็ นสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ดังนัน้ การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้จึงเพิ่มโอกาสให้ กับ กองทรัสต์
WHART ที่จะลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริ ษัทดังกล่าวเพิ่มเติมได้ อีก ซึ่งจะเป็ นการสร้ างโอกาสที่ดีในการเพิ่มการ
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เจริ ญเติบโตของรายได้ ของกองทรัสต์ WHART เพิ่มสภาพคล่องของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์และผลตอบแทนถึงผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ อีกในอนาคต
5.

การเพิ่มขึน้ ของสภาพคล่ องของการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ ท่ อี าจเพิ่มสูงขึน้
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะทาให้ จานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่
มีการออกและเสนอขาย เพิ่มขึ ้นจาก 661,670,000 หน่วย เป็ นจานวนไม่เกิน 977,960,000 หน่วย (จากการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเป็ นจานวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย) บริ ษัทฯ คาดว่า การเพิ่มปริ มาณหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHARTจะมีส่วนช่วยส่งเสริ มสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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