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กองรีท “ WHART ” จ่อขายต้นธ.ค.                                                                                    

ผลตอบแทนสูงตลอดอายุสัญญาเช่า 

กรุงเทพฯ – บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด (WHAREM) เตรียม เปิดเสนอขาย หน่วยทรัสต์

ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) คาดว่า 1 - 

4 ธ.ค.นี ้พร้อมเข้าเทรด ส่งท้ายปี 57  ด้าน “ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร” ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน (WHA) วางนโยบายขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART มูลค่า 4,000-5,000 

ล้านบาทต่อปี หวังสินทรัพย์กองทุนแตะ 50,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี ขณะที่ “นายปิยะพงศ์ พนิธุประภา ” กรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAREM เช่ือ กองทรัสต์ WHART จะสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับผู้ถือหน่วย

ตลอดอายุสัญญาการเช่า พร้อมการเตบิโตของค่าเช่าอย่างมเีสถียรภาพ 

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) หรือ WHA  เปิดเผยว่า กองทรัสต์ WHART น่าจะ เปิดให้จองซ้ือได ้คาดว่า 1 – 4 ธ.ค.น้ี หลงัจากนั้น จะ

ดาํเนินการเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงกลางเดือนธ.ค.2557  

ส่วนการกาํหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น  คงตอ้งสาํรวจความตอ้งการนกัลงทุน (Bookbuilding) จากนกัลงทุนสถาบนั

ก่อน ซ่ึงก่อนหน้าน้ี ทางบริษทั WHAREM และบริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย ได้

ดาํเนินการนาํเสนอขอ้มูลแก่นักลงทุนในประเทศทั้งนกัลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายย่อย  ซ่ึงไดรั้บความสนใจ และมี

ความตอ้งการจองซ้ือหน่วยทรัสต ์เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงกลุ่มนกัลงทุนสถาบนั ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกนักบัท่ีเคยลงทุน ใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนดแ์วร์เฮา้ส์ ฟันด ์(WHAPF) ทั้งน้ี จากการ

ประเมินในเบ้ืองตน้ คาดว่าจะประเมินสัดส่วน นกัลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุนในกองทรัสต ์WHART เป็นนกัลงทุนสถาบนั

ประมาณ 35%-45% และ นกัลงทุนทัว่ไปประมาณ 55%-65%  

ทั้งน้ี  WHA จะรับรู้รายไดจ้ากการขายสินทรัพยป์ระเภทศูนยก์ระจายสินคา้เขา้กอง WHART มูลค่าประมาณ 4,500 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 4/2557 น้ี  

ด้าน นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ 

จํากัด (WHAREM) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ WHART กล่าวว่า สํานักงาน ก.ล.ต. ไดเ้ร่ิมนับ 1 ไฟล่ิงกองทรัสต ์

WHART แลว้ในวนัท่ี 6 พ.ย. 2557 และคาดวา่จะเป็นกองทรัสตป์ระเภทศูนยก์ระจายสินคา้กองแรกท่ีสามารถซ้ือขายไดใ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“ กองทรัสต ์WHART จะเขา้ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นศูนยก์ระจายสินคา้ 3 โครงการ รวม

พ้ืนท่ีเช่าอาคาร 167,107.45 ตร.ม. คือ กรรมสิทธ์ิในโครงการศูนยก์ระจายสินคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1&2 พ้ืนท่ีเช่า

อาคาร 35,092.97 ตร.ม. กรรมสิทธ์ิในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) พ้ืนท่ีเช่าอาคาร 

59,835 ตร.ม. และ สิทธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18) พ้ืนท่ีเช่าอาคาร 

72,179.48 ตร.ม. 
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 “ เบ้ืองตน้ เช่ือวา่กองรีท WHART จะสร้างอตัราผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยไดม้ากกวา่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทัว่ไป เน่ืองจากกองทรัสตส์ามารถกูใ้นสัดส่วนสูงสุดถึง 35% ในกรณีปกติ ซ่ึงจะส่งผลดีทาํใหต้น้ทุนในการซ้ือทรัพยสิ์น
ของนกัลงทุนโดยรวมลดลง แทนท่ีจะเป็นการระดมทุนจากนกัลงทุนอยา่งเดียว โดยแหล่งเงินทุนในการซ้ือทรัพยสิ์นมาจาก
การเสนอขายหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 3,269 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีสัดส่วนของ WHA ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 15  เงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงินประมาณ 1,370 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 29% ของสินทรัพยร์วม และเงินประกนัการเช่าประมาณ 125 ลา้นบาท ” นาย
ปิยะพงศ ์ กล่าว  

อยา่งไรก็ตาม  การเติบโตของกองทรัสต ์WHART จะมาจาก 2 ส่วนหลกั คือ จากการปรับเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าศูนยก์ระจาย

สินคา้ทุกๆ 3 ปี และจากการลงทุนเพ่ิมซ่ึงคาดว่าจะมีการเพ่ิมทุนทุกๆ ปี โดยเบ้ืองตน้วางเป้าหมายซ้ือทรัพยสิ์นจาก WHA 

4,000-5,000 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงจะสามารถแสดงถึงการเติบโตท่ีมีเสถียรภาพและยัง่ยนืของกองทรัสต ์WHART ไดเ้ป็นอยา่งดี 

และไดต้ั้งเป้าหมายวา่ภายใน 5  ปี กองทรัสต ์WHART จะมีมูลค่าสินทรัพยป์ระมาณ 50,000 ลา้นบาท  

“ ทั้งน้ีผูเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีกองทรัสต ์WHART จะลงทุนนั้นเป็นบริษทัชั้นนาํท่ีน่าเช่ือถือทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ดีทแฮลม์, สตาร์บคัส์, นิสสัน มอเตอร์, ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต, แมค็กรุ๊ป และกลุ่มลูกคา้ผู ้

ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ และสัญญาเช่าส่วนใหญ่อายุ 3 ถึง 10 ปี รวมถึงมีอตัราการปรับค่าเช่าท่ีแน่นอน นอกจากน้ีทาง

กองทรัสต ์WHART ยงัจะไดรั้บค่าเช่าเพ่ิมเติมจากการปล่อยเช่าหลงัคาของอาคารคลงัสินคา้ เพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลลเ์พ่ือ

การผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) ดว้ยอายสุัญญาเช่าประมาณ 25 ปี ”  นายปิยะพงศ ์กล่าว  

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน

และผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต ์มีความมัน่ใจวา่กองทรัสต ์WHART จะไดรั้บการตอบรับจากนกัลงทุนสถาบนั 

และ นกัลงทุนรายยอ่ย เป็นอยา่งดีดว้ยทรัพยสิ์นท่ีมีคุณภาพสูงบนทาํเลท่ีตั้งจุดยทุธศาสตร์ดา้นโลจิสติกส์ บนถนนบางนา-

ตราด และลาดกระบงั ประกอบกบัสัญญาเช่าระยะยาวจากผูเ้ช่าท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

“โดยกองทรัสต ์WHART มี บลจ.กสิกรไทย (KASSET) เป็นทรัสตี ซ่ึงกระทาํในนามของกองทรัสตเ์พ่ือประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยทรัสต ์บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์(WHAREM) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตซ่ึ์งทาํหนา้ท่ี

บริหารจดัการกองทรัสต ์พร้อมทั้งมี บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (WHA) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงพร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ” 
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