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วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนและจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 

 วตัถปุระสงค์ในการจัดตัง้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART") คือ เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไปโดยน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้  และ/หรือ เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และ/หรือ จ าหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทรัสต์ WHART ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้
เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ขายหรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่
กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(“บริษัทฯ") ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
2 โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุในครัง้นี ้รวมกบัเงินกู้ยืม และเงินมดั
จ าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ไปลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมโดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน และ
กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน ส านกังาน และสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ และรวมถึงลงทนุในทรัพย์สิน
อื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของ ท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง
และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า ส านกังานและโรงงาน ดงัตอ่ไปนี ้จากบริษัท ดบับลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
WHART ในครัง้นี ้ดงันี ้

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตัง้อยู่ที่ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนสทิธิการเช่าช่วงที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 129645) เนือ้ที่ตามโฉนด 
66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินลงวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2586 โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วง
คงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นบัตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวนัที่คาดว่ากองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุ 

(ข) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร1 

พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 2,378.90 และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร  

(ค) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น

                                                 
1 พืน้ที่ที่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญาเช่า ได้มีการดดัแปลงพืน้ที่ภายใน
คลงัสินค้าซ่ึงท าให้พืน้ที่ใช้สอยได้จริงอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้WHA ได้ยื่นขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออก
ใบอนญุาตและใบรับรองการใช้อาคาร 
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ตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ชลหารพิจิตร กม. 5 

 หมายเหตุ:  

1. ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และพืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega 
Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยังไม่มีผู้ เช่า 
เป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน2 และเป็นระยะเวลา 25 ปี 
ส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสนิค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม .
5 อาคาร G ซึง่มีผู้ เช่าอยูใ่นปัจจบุนั แตส่ญัญาเช่าดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 
31 สิงหาคม 2560 หากครบก าหนดอายกุารเช่าวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ดงักล่าวแล้ว ผู้ เช่า
ในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ หรือ อยู่ในระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่า แต่
ผู้ เช่ายงัไมช่ าระค่าเช่า  WHA จะช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุ
การเช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่
วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

3. การลงทุนเพิ่ม เติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิตร กม. 5 นี ้
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญา 

3.1. สญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วงกบั WHA (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัท อรุณ
วงศ์รัตน์ จ ากดั (ซึ่งเป็นบริษัทของเจ้าของที่ดิน) ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงและผู้ เช่าจาก
เจ้าของที่ดิน) เพื่อให้กองทรัสต์ WHART เข้าเป็นผู้ เช่าช่วงจากบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ 
จ ากดั 

3.2. สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ (อาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน) กบั WHA ซึง่เป็นผู้
ถือกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า ส านกังาน และสิ่งปลกูสร้างรวมถึงทรัพย์สินอ่ืนๆ 
อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร  

3.3. สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินกับ WHA  ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว  

  
                                                 
2 WHA รับช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่เช่ารวมตามที่ระบไุว้ภายใต้สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนั คือ ประมาณ 62,105.25 ตารางเมตรเฉพาะในส่วนที่
ยงัไม่มีผูเ้ช่าเท่านัน้ 
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 (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้อยู่ที่ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

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

(ข) กองทรัสต์ WHART จะรับโอนกรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center ลาดกระบงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่า
ลานจอดรถประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตาราง

เมตร3 

(ค) กองทรัสต์ WHARTจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็น
ตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ลาดกระบงั 

หมายเหตุ:  

1. ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว (โดยมีผู้
เช่าสองราย คือ Osotspa Co., Ltd.  และ LF Logistics (Thailand) Limited อยู่ในระหว่าง
ขัน้ตอนการลงนามในสญัญา) แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
ปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสนิค้าและส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้
กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ท่ียงัไม่
มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และส าหรับพืน้ที่เช่า
หลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังที่ยังไม่มีผู้ เช่า กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่หลงัคาดงักลา่ว3 
โดย WHA จะช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือจนกว่า
จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ทัง้นี  ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว  
กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอนัที่จะ
เช่าหลงัคาดงักล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่า
หลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากว่าอตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่า
รายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

                                                 
3 พืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพืน้ที่เช่าหลงัคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบงัเพือ่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคารเลขที่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL 
Phase 2) 
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เมื่อ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคาตามเง่ือนไข
ระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้
สัญญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง  อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 ปี
ดงักลา่วแล้ว และยงัไม่มีผู้ เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ WHART และ WHA และ/หรือ บุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา  WHA อาจขอช าระค่าเช่าหลงัคา
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  โดยยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการเช่าหลังคาในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ดงักลา่ว หรือ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA อาจใช้สิทธิใน
การเช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2.  การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ  WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง นี  ้กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญา 

  2.1  จะซือ้จะขายทรัพย์สิน (ที่ดินและอาคารคลงัสินค้า) กบั WHA ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
และอาคารคลงัสนิค้าและสิง่ปลกูสร้าง และ 

  2.2 สัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน กับ  WHA ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว 

  ทัง้นี  ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ลาดกระบงั ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของ
กองทรัสต์ WHART 

 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุตาม (1) และ (2) รวมกนัเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเตมิ" ทัง้นี ้
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมให้เป็นไปตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดที่ปรากฏตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
WHART ในครัง้นี ้เป็นรายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม  

ในการนีบ้ริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART 

การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมโดยการโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและรับโอน
กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการจัดตัง้
กองทรัสต์ WHART โดยเป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ที่จะสามารถเพิ่มมลูค่าทรัพย์สิน
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ให้กับกองทรัสต์ WHART เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHART 

2. การลงทุนในทรัพย์สนิที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART 

บริษัทฯ เช่ือวา่การลงทนุเพิ่มเตมิโดยการรับโอนกรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน และรับโอนกรรมสทิธ์ิใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้มีจุดเด่นต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ 
WHART ได้ดงันี ้

 ท าเลที่ตัง้ดี 

การมีท าเลที่ตัง้ที่อยู่ในบริเวณที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งในความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ
ประเภทโลจิสติกส์ อันจะส่งผลให้โครงการสามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารคลังสินค้า เพื่อสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนที่ดีแก่กองทรัสต์ WHART ได้อยา่งมัน่คงและตอ่เนื่องในอนาคต 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร 
กม. 5 ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center  
ลาดกระบงั ตัง้อยู่ที่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  ซึ่งล้วนตัง้อยู่บนท าเลที่มีศกัยภาพ โดย
ท าเลบริเวณถนนเลียบคลองชลหารพิจิตร จังหวดัสมุทรปราการ คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งศูนย์กลางการ
ขนสง่ส าคญัของประเทศไทย จากที่มีผู้พฒันาโครงการคลงัสนิค้ารายใหญ่มากขึน้ เพื่อรองรับความต้องการจากผู้ เช่า
ที่เป็นผู้ ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริษัทขนสง่ ส าหรับท าเลบริเวณคลงัสินค้าลาดกระบงันัน้เป็นจุดยทุธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ซึง่ใกล้กบัทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิและทา่เรือแหลมฉบงั  

ดงันัน้ ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วข้างต้นที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุในครัง้นีล้้วนมีท าเลที่ตัง้
ที่เหมาะสมในการขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้อยู่บนเส้นทางหลกัของการกระจายและขนส่งสินค้าไปทั่ว
ภมูิภาค และยงัมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครจึงสง่ผลให้มีความสะดวกในการเดินทางและการขนสง่สินค้าไป
ยงัศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ตา่งๆ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการขนสง่ให้แก่ผู้ เช่าได้เป็นอยา่งดี  

 คุณภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะลงทุน 

อาคารคลงัสินค้าที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนนัน้ เป็นโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ช่ือโครงการ 
Mega Logistics Center ประกอบไปด้วยโครงการทัง้ที่เป็นแบบ Built-to-Suit และแบบ Ready-Built Warehouse 
มาตรฐานสงู โดยโครงการประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตัง้แต่ 7,500 ตารางเมตร
ขึน้ไป ในขณะที่พืน้ที่เช่าของโครงการสร้างแบบส าเร็จรูป (Ready-Built Warehouse) จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพืน้ที่
เช่าเฉลี่ยต่ออาคารตัง้แต่ 3,000 ถึง 5,000 ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดพืน้ที่เช่าและอาคารที่เล็กกว่าโครงการ
แบบ Built-to-Suit โครงการส่วน Ready-Built Warehouse ยงัคงไว้ซึ่งรูปแบบและมาตรฐานของอาคารคลงัสินค้า
และโรงงานที่มีคุณภาพสูง โดยโครงการ Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้องการขยายพืน้ที่ของลูกค้า
ปัจจบุนั และเพิ่มฐานลกูค้าไปยงักลุม่ผู้ เช่ารายใหมท่ี่แม้วา่จะมีความสนใจเช่าระยะสัน้ในขณะนี  ้แตย่งัมีศกัยภาพใน
การเพิ่มพืน้ท่ีเช่าและอาจต้องการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต  
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โครงการ Warehouse Farm นัน้ตอบสนองจากความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนัและที่คาดการณ์ไว้ใน
อนาคต โดยสญัญาเช่าสว่นใหญ่ส าหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาว (รวมระยะเวลาการ
เช่าตามสิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า) 5-10 ปี ขึน้ไป ในขณะที่สญัญาเช่าส่วนใหญ่ของโครงการแบบ General 
Warehouse จะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ท่ีมีอายสุญัญาประมาณ 3 ปี แตจ่ะเปิดโอกาสให้ลกูค้ามีทางเลือกในการต่อ
สญัญาเช่าได้เช่นเดียวกบัโครงการแบบ Built-to-Suit  

โครงการ Warehouse Farm ยงัจัดให้มีการให้บริการการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางในโครงการ  เช่น 
คา่ไฟฟา้ของสว่นกลาง คา่บริการรักษาความปลอดภยั คา่ซอ่มแซมถนนและระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ของโครงการ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค
เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ รวมทัง้อตุสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีคุณภาพ
แรงงานท่ีดีและมีค่าแรงอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจการขนสง่ที่สามารถกระจายการ
ขนส่งไปยังประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้ต้นทุนการผลิต การขนส่งและการจัดการของผู้ประกอบการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ดังนัน้ อาคารคลงัสินค้าให้เช่าทัง้ประเภท Built-to-suit และประเภท 
Warehouse Farm จึงตอบสนองความต้องการใช้งานให้กับผู้ เช่าได้เป็นอย่างดีและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเป็นที่
ต้องการอยา่งมากส าหรับผู้ เช่าโดยเฉพาะผู้ เช่าที่เป็นบริษัทตา่งประเทศ 

 ศักยภาพของผู้บริหารสินทรัพย์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทหนึง่ในกลุม่บริษัท WHA GROUP ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดบั
สากล โดยสร้างและออกแบบให้มีมาตรฐานและคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าโดยเฉพาะ และมีคณะผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ซึง่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชัน้น าระดบัสากล ไมว่า่จะเป็นประเทศในแถบยโุรป 
อเมริกา และเอเชีย 

โดยในปี 2558 โครงการท่ีลงทนุพฒันา และ/หรือ อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ WHA GROUP มี พืน้ที่
รวมกว่า 1,975,000 ตารางเมตร จึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคลงัสนิค้าและ
โรงงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าหลกัยงัเป็นกลุม่ลกูค้าที่มีความมัน่คงทางธุรกิจในระดบันานาชาติ เช่น 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (หรือช่ือเดิมบริษัท ดีทแฮล์ม จ ากดั) ซึ่งเป็นผู้ผลิต บรรจุ ตวัแทนจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภณัฑ์ และเป็นผู้ ให้บริการทางด้านระบบขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าแบบครบ
วงจรบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน ซึ่งด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผ้าอ้อม
ส าเร็จรูปส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ภายในบ้าน เป็นต้นเป็นต้น ทัง้นี ้
สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wha.co.th จากการบริหารจดัการท่ีมีศกัยภาพของคณะผู้บริหารของบริษัท 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และการมีมาตรฐานในการสร้างและออกแบบในระดบัสงูเป็นที่ยอมรับ
ในระดบันานาชาติ รวมถึงการเติบโตของ WHA GROUP ท าให้มีความมัน่ใจได้ว่าบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) จะสามารถรักษาผู้ เช่าเดิมได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้

http://www.wha.co.th/
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อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในทรัพย์สินที่ดีที่สามารถส ร้างผลตอบแทนให้กับ
กองทรัสต์ได้ในอนาคต 

 ศักยภาพของผู้เช่า 

โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 มีผู้ เช่าที่มีศกัยภาพและช่ือเสียงหลากหลาย 
เช่น บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหน่ายขนม อาหาร เคร่ืองดื่มราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทแอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศ และส าหรับโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ลาดกระบงั มีผู้ เช่าที่ส าคญัคือ บริษัท โอสถสภา จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคชัน้น าของประเทศไทย 
และมีผู้ เช่าซึ่งเป็นผู้ ประกอบการรายใหญ่ในด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศเช่น บริษัท เม็นโล เวิลด์ไวด์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเชีย จ ากัด ดังนัน้ กองทรัสต์ WHART มีความเช่ือมั่นว่า
ทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะสามารถรักษาอตัราการเช่าเต็มพืน้ที่เพื่อสร้างรายได้
อย่างมัน่คงและต่อเนื่องในอนาคต ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้ เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน รวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัสดัสว่นการเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

3. การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โอกาสในการเจริญเติบโตของรายได้จากการลงทุนใน
สินทรัพย์เพิ่มเติม  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนี ้จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีความหลากหลายของแหลง่ที่มาของ
รายได้ที่เพิ่มขึน้ โดยในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ ซึ่งบริษัทฯ
คาดการณ์ว่าจะท าให้จ านวนรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพิ่มขึน้จากรายได้ที่จะได้รับจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้และให้ผลตอบแทนที่ระดับที่น่าพอใจในรูปแบบของเงินจ่ายคืนสทุธิต่อหน่วย 
(Cash Distribution per Unit – DPU) ดงันี ้  

ประมาณการเงนิจ่ายคนืสุทธิต่อหน่วย (Projected DPU) 

  ล้านบาท ล้านบาท 

  
อสังหาริมทรัพย์ 
ที่มีอยู่เดิม*1 

อสังหาริมทรัพย์ 
หลังการลงทุน

เพิ่ม*2 
รายได้จากคา่เช่าและคา่บริการ  716.09 1,061.65 
ดอกเบีย้รับ  2.44 4.23 
รวมรายได้  718.53 1,065.87 
    
คา่เช่าทีด่ิน   15.24 22.24 
คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์*3  10.28 19.76 
ก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์  693.02 1,023.87 
    
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์  55.75 80.77 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจ่าย  42.00 67.37 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้  122.63 171.58 
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร  472.62 704.16 
    

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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บวกกลบั  สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยในการออก 
                    และเสนอขายหนว่ยทรัสต์  42.00 67.37 
บวกกลบั   คา่เช่าทีด่ินที่มิได้จา่ยเป็นเงินสดจริง  (34.74) (58.14) 
บวกกลบั   ดอกเบีย้ค้างจา่ยและคา่ธรรมเนียมธนาคารจ่ายลว่งหน้า  2.74 4.94 
หกัออก     รายได้จากคา่เชา่และบริการท่ีมิได้รับช าระเป็นเงินสดจริง   20.63 31.92 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุน  503.26 750.25 
    
บวกกลบั   ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน  16.76 24.52 
เงนิสดสุทธิที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทุนรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  520.02 774.77 
    
ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุน (ร้อยละ)   99.80 99.80 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน  518.98 773.22 
    
จ านวนหนว่ยทรัสต์*4 (ล้านหนว่ย)  661.67 977.96 
    
ประมาณอัตราการปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)    

- การปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย (บาท)  0.76 0.77 
- การแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท)  0.02 0.02 

การปันส่วนแบ่งก าไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)  0.78 0.79 
    
ในกรณีที่กองทรัสต์ มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealised 
Loss) จากการด้อยค่าสทิธิการเช่าแบบเส้นตรง  

  

- การปันสว่นแบง่ก าไรและการแบง่สว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท)  0.63 0.62 
- การคืนทนุด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หนว่ย (บาท)*5  0.15 0.17 

การปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)  0.78 0.79 
 
หมายเหตุ *1 อสงัหาริมทรัพย์ทีมี่อยู่เดิมอา้งอิงอสงัหาริมทรพัย์ทีก่องทรสัต์ได้เข้าลงทนุแล้ว 6 โครงการ   
 *2 อสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุเพ่ิมอา้งอิงอสงัหาริมทรัพย์ทีมี่อยู่เดิมและอสงัหาริมทรพัย์ใหม่ทีก่องทรสัต์ประสงค์จะลงทนุเพ่ิม  
 *3 ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ส าหรบัส่วนเพ่ิมทนุรวมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าภาษีโรงเรือนจ านวน 1.1 ล้านบาท 

และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารพืน้ทีส่่วนกลาง อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าท าความสะอาด เป็นต้น จ านวน 1.7 ล้าน
บาท 

 *4  จ านวนหน่วยทรสัต์ เป็นตวัเลขอา้งอิงเพือ่ใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรพัย์สินทีล่งทนุเพ่ิมจ านวน 4,190 ล้าน
บาทและราคาหน่วยทรสัต์ที ่ 9.80 บาท จ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะลงทนุสดุท้าย อาจมากกว่า นอ้ยกว่า หรือเท่ากบั ที่
ประมาณการนีไ้ว้ได้ 

 *5 ในกรณีทีร่าคาประเมินของทรพัย์สินทีก่องทรสัต์ลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม.18) และ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 61) ส าหรบัอสงัหาริมทรพัย์ที่มีอยู่เดิม โดยเพ่ิม WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม. 5) ส าหรบัอสงัหาริมทรัพย์หลงัการลงทนุ มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าส้ินงวดลดลง และมีการรบัรู้ผล
ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealised loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มูลค่าการด้อยค่าเท่ากบัยอดคงค้างของ
สญัญาสิทธิการเช่าทีโ่ดยปกติตดัจ าหนา่ยแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วนัส้ินรอบบญัชีจะ
ข้ึนอยู่กบัราคาประเมินทีจ่ดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินอิสระซ่ึงการค านวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจยัทีเ่กีย่วข้องหลาย
ประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและเติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซ่ึงอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าที่
ค านวณได้เพ่ิมสูงข้ึน เท่าเดิม หรือลดลง ดงันัน้การค านวณการปันส่วนแบ่งก าไรและการคืนส่วนทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น 
(ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเท่ากนัตามอายสุญัญาเช่า) จึงเป็นเพียงการแสดงตวัอย่างผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนในกรณีทีมู่ลค่า
สิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอตัราทีเ่ท่ากนัตลอดอายสุญัญาการเช่าเท่านัน้ 
 

ความสมัพนัธ์ของประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิต่อหน่วยที่คาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหลงักองทรัสต์ 
WHART เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตอ่การเปลีย่นแปลงของ 
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 มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทนุซึง่เทา่กบัราคาอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART 
จะลงทนุโดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวเนื่องกบัการเพิม่ทนุและ 

 ราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี ้

ทัง้นีข้้อมลูประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิตอ่หนว่ยและอตัราการเพิ่มขึน้ของประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิต่อ
หน่วย ซึ่งได้แสดงในตารางเป็นเพียงการประมาณการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กับข้อมูลอื่นๆ  ในตาราง
เทา่นัน้ ทัง้นี ้วิธีการก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์สดุท้ายที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีจ้ะเป็นไปตาม
รายละเอียดซึ่งได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุมฉบบันี  ้บริษัทฯ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที่
ปรึกษาทางการเงิน และผู้ รับประกนัการจดัจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์หรือบคุคลใดๆ มิได้รับประกนัผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ WHART หรือประมาณการเงินจ่ายคืนสทุธิตอ่หนว่ยที่คาดวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงนิจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วย 

ราคาต่อหน่วย 9.50 9.60 9.70 9.80 9.90*1 10.00*1 
ขนาดกองทรัสต์  
(ล้านบาท) 

13,810.96  13,842.59  13,874.22  13,905.84  13,905.84 13,905.84 

มลูคา่ทรัพย์สิน (ล้านบาท) 13,128.53  13,159.40  13,190.28  13,221.15  13,221.15  13,221.15  
สว่นของผู้ ถือหน่วย  
(ล้านบาท) 

9,621.47  9,653.10  9,684.73  9,716.35  9,716.35  9,716.35  

จ านวนหน่วยที่มีอยูปั่จจบุนั  661.67  661.67 661.67 661.67 661.67 661.67 
หนีส้ิน (ล้านบาท) 3,970.00  3,970.00  3,970.00  3,970.00  3,970.00  3,970.00  
ประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วย (หลงัการเพ่ิมทนุ) 

ราคา
เสนอ
ขาย 
(บาท) 

9.50 0.7910  0.7882  0.7854  0.7827  0.7825  0.7824  
9.55 0.7923  0.7895  0.7868  0.7840  0.7839  0.7838  
9.60 0.7937  0.7909  0.7881  0.7854  0.7852  0.7851  
9.65 0.7950  0.7922  0.7894  0.7867  0.7866  0.7865  
9.70 0.7963  0.7935  0.7908  0.7880  0.7879  0.7878  
9.75 0.7976  0.7948  0.7921  0.7893  0.7892  0.7891  
9.80 0.7989  0.7961  0.7934  0.7906  0.7905  0.7904  
9.85 0.8002  0.7974  0.7947  0.7919  0.7918  0.7917  
9.90 0.8015  0.7987  0.7960  0.7932  0.7931  0.7930  
9.95 0.8027  0.8000  0.7972  0.7945  0.7944  0.7943  
10.00 0.8040  0.8012  0.7985  0.7958  0.7957  0.7956  

หมายเหตุ *1 ค านวณจากมูลค่าทรพัย์สินเพ่ิมทนุไม่เกิน 4,190 ล้านบาท  

4. การเพิ่มขึน้ของโอกาสในการเพิ่มทุนในอนาคต 

เนื่องจากสินทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มเติมเป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ การลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ึงเพิ่มโอกาสให้กับกองทรัสต์ 
WHART ที่จะลงทนุในโครงการอื่นๆ ของบริษัทดงักล่าวเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการเพิ่มการ
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เจริญเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART เพิ่มสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์และผลตอบแทนถึงผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้อีกในอนาคต  

5. การเพิ่มขึน้ของสภาพคล่องของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ที่อาจเพิ่มสูงขึน้ 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่
มีการออกและเสนอขาย เพิ่มขึน้จาก 661,670,000 หนว่ย เป็นจ านวนไมเ่กิน 977,960,000 หนว่ย (จากการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเป็นจ านวนไมเ่กิน 316,290,000 หน่วย) บริษัทฯ คาดวา่ การเพิ่มปริมาณหนว่ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ WHARTจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 




