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(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ ”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอี่ อกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ จานวนประมาณไม่เกิ น
368,000,000 หน่ ว ย เมื่ อ รวมกั บ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ใ นปั จจุ บั น จ านวน 310,790,000 หน่ ว ย จะท าให้
กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้นไม่เกิน 678,790,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10 บาท และกองทรัสต์จะกู้ยมื เงิน
จานวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท และจะใช้ เงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท เพือ่ ให้ กองทรัสต์สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติมในจานวน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,650,000,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษีธรุ กิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 368,000,000 หน่วย สาหรับราคา
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่
นักลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5)
อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืน่ ๆ
และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยผู้จัดการการจัดจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
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2.1

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์

บริ ษัท ฯ คาดว่าจะจัด สรรหน่ วยทรัสต์ที่ ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ มจ านวนไม่ เกิ น 368,000,000 หน่วย โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการ
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) ที่มี
รายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยผู้ถือ หน่วยทรั สต์ เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อ น้ อย
กว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เดิมทีแ่ สดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิ จองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษ
ลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรเพื่อ เสนอขายส่ว นที่ เหลือ จากการเสนอขายให้ กับ ผู้ถื อ ทรั สต์ เดิม ให้ แ ก่ (1) บุค คลในวงจ ากั ด
(Private Placement) ที่เป็ นผู้จองซื ้อพิเศษ ซึง่ รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลทีเ่ กี่ยวโยง
กันกับเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรือ (2) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ หากมีหน่วยทรัสต์ เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่เหลือจากการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมทีแ่ สดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิทไี่ ด้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนังสือชีช้ วนการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ทจี่ ะจัดสรรเพือ่ เสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
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อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ WHART เกิ น กว่า ร้ อยละ 50 ของจานวนหน่ วยทรั สต์ ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ วทัง้ หมดของ
กองทรัสต์ WHART
ทังนี
้ ้ บริษัทฯจะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ทอี่ อกและ
เสนอขายเพิ่มเติ มของกองทรั สต์ WHART เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนภายใน 45 วัน นับแต่ วัน ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
ตารางดังต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอี่ อกและเสนอขายเพิม่ เติมของกองทรัสต์
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

ส่วนที่ 1 จัดสรรเพือ่ เสนอ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
ขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
50 ของ
เดิม (Rights Offering) ที่มี หน่วยทรัสต์ที่จะ
รายชื่อปรากฏในสมุด
มีการออกและ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เสนอขาย

กาหนดใน
ภายหลัง

กาหนดใน
ภายหลัง

ส่วนที่ 2 จัดสรรเพือ่ เสนอ หน่วยทรัสต์สว่ น
ขายให้ แก่ (1) บุคคลใน
ที่เหลือจากการ
วงจากัด (Private
เสนอขายให้ กับ
Placement) ที่เป็ นผู้จองซื ้อ
ผู้ถือหน่วย
พิเศษ ซึง่ รวมถึงผู้ลงทุน
ทรัสต์เดิม
สถาบัน ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คล
ที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/

กาหนดใน
ภายหลัง

กาหนดใน
ภายหลัง

วัน เวลา จองซือ้
หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์
กาหนดภายหลัง และ (1), (2),(3), และต้ อง
หลังจากที่ได้ รับ
ได้ รับมติเห็นชอบจากที่
อนุมตั ิจากสานักงาน
ประชุมผู้ถือ
คณะกรรมการกากับ หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
หลักทรัพย์และตลาด เพิ่มทุนของกองทรัสต์
หลักทรัพย์
กาหนดภายหลัง และ (2),(3), และต้ องได้ รับ
หลังจากที่ได้ รับ
มติเห็นชอบจากที่
อนุมตั ิจากสานักงาน
ประชุมผู้ถือ
คณะกรรมการกากับ หน่วยทรัสต์ให้ มีการ
หลักทรัพย์และตลาด เพิ่มทุนของกองทรัสต์
หลักทรัพย์

3

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 6
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์

หมายเหตุ

หรือ (2) ให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering)
หมายเหตุ
(1)

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพื่ อกาหนดสิทธิ ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ เพิ่ มจะกาหนดใน
ภายหลังเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้ มีการเพิม่ ทุน

(2)

สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ทจี่ ะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทา
โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ ีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตรา
ดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) โดยผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็ น
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับทรัสตี

(3)

ภายหลัง จากการจั ด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เดิ ม แล้ ว บริ ษั ท ฯสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด สรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เดิ ม ที่ แ สดงความจ านงที่ จ ะซื อ้ หน่ วยทรั สต์ เกิ น กว่ า สิท ธิ ที่ ได้ รั บ จัด สรร ตามที่ เห็ น สมควร และหากมี
หน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรือให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่ วยทรัสต์เกิ น
กว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร

2.2

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรัสต์

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทเี่ สนอ
ขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดลงเป็ นจานวนเต็ม
หน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
4
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เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อ การใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า และ
สานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4
(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center วั ง น้ อย 61 ตั ง้ อยู่ ณ ต าบลบ่ อตาโล่
อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-

-

-

(3)

สิทธิ การเช่า ที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ 28896) ตาม
สัญญาเช่าที่ดนิ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสัญ ญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
เช่าที่ดินลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื ้อที่ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตาราง
วา มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30
เมษายน พ.ศ. 2585
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics
Center วังน้ อย 61 ขนาดพื ้นทีเ่ ช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และ
พื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 26,471.05 ตารางเมตร
กรรมสิท ธิ์ ในสิ่ง ปลูกสร้ างและทรั พ ย์ สิน อื่ น ๆ อัน เป็ นส่ วนควบของที่ ดิ น และ
อาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อ การใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า และ
สานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61

โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุ รี ตัง้ อยู่ ณ ตาบลหนองปลาหมอ
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-

กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนื ้อที่ตามโฉนด
34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega Logistics
Center สระบุรี ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร
กรรมสิท ธิ์ ในสิ่ง ปลูกสร้ างและทรั พ ย์ สิน อื่ น ๆ อัน เป็ นส่ วนควบของที่ ดิ น และ
อาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อ การใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า และ
สานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อทีด่ ินรวมตามทีร่ ะบุในโฉนด
(เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุน)

184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา

6

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 6
พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่

174,913.55 ตารางเมตร

กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ
พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่

94,855.25 ตารางเมตร

กองทรัสต์จะลงทุนประมาณ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ ให้ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคาจากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัดเป็ น
ผู้ประเมินราคาอิสระ เพือ่ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะ
ลงทุนเพิ่มเติมในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานประเมินค่าต่าสุด ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเกินร้ อยละ 10 ของราคาที่ได้ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ (ให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ ก่อน
การลงทุนของกองทรัสต์ นัน้ WHA เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติม
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึง่ ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ ของกองทรัสต์ รายหนึ่ง รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบันของกองทรัสต์ให้ เป็ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
6.

ประโยชน์ ท่ ีกองทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยกองทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขาย
เพื่อให้ กองทรัสต์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน นอกจากนี ้การเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์มีโอกาสในการได้ มีสว่ นรับผลประโยชน์สว่ นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ทังนี
้ ้
การที่กองทรัสต์มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้นอาจจะทาให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึน้ สาหรับการซือ้ ขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน
กองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ขึ ้นซึง่ เป็ นที่นา่ สนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะส่งเสริ มให้ เกิดสภาพคล่องในตลาด
รอง อีกทังกองทรั
้
สต์ จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เพิ่มขึน้ จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จดั หาผลประโยชน์อยูใ่ นปั จจุบนั
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