สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6
จุดเด่ นของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และผลประโยชน์ จากการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
1.

จุดเด่ นของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีจดุ เด่นต่าง ๆ ซึง่ จะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กบั กองทรัสต์ HREIT ดังต่อไปนี ้
 ทาเลที่ตงั ้ ดี
ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้ วยโรงงานและคลังสินค้ า ซึ่งตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยทรั พย์ สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมตังอยู
้ ่ในบริ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ด (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
สระบุรี (จังหวัดสระบุรี) ซึง่ บริ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ดและจังหวัดสระบุรี ถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ และเป็ นศูนย์กลางการดาเนินธุรกิจ
โรงงานให้ เช่าและคลังสินค้ าให้ เช่าที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ โดยเป็ นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้ าทัง้
ทางบก (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์ เวย์ และถนนพหลโยธิน) ทางอากาศ (สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอตู่ ะเภา) และทางน ้า (ท่าเรื อแหลมฉบัง และท่าเรื อกรุงเทพ) อีกทังยั
้ งได้ เปรี ยบใน
แง่ความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากทังบริ
้ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ด และจังหวัดสระบุรีมีระยะทางที่ใกล้ กับกรุ งเทพมหานคร
และทังสองท
้
าเลยังมีแนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี
ดังนัน้ ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวข้ างต้ นที่ ก องทรั สต์ HREIT จะเข้ าลงทุนในครั ง้ นี ้ จึงมีทาเลที่ตงั ้ ที่
เหมาะสม เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในด้ านการขนส่งทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ตังอยู
้ บ่ นเส้ นทางหลักของการกระจาย
และขนส่งสินค้ าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และมีระยะทางที่ใกล้ กบั กรุ งเทพมหานคร จึงส่งผลให้ มีความสะดวกในการเดินทางและ
การขนส่งสินค้ าไปยังศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนการขนส่งให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ เป็ นอย่างดี
 คุณภาพและลักษณะของสินทรัพย์ ท่ จี ะลงทุน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอยู่ในสภาพดี โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 6.8 ปี ตัวอาคารโรงงานและคลังสินค้ ามี
ความทันสมัยและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล พื ้นอาคารโรงงานมีความทนทานต่อการใช้ งาน สามารถรับน ้าหนักได้ 3.55.0 ตันต่อตารางเมตร และพืน้ อาคารคลังสินค้ าสามารถรั บนา้ หนักได้ ถึง 5.0 ตันต่อตารางเมตร โดยจุดเด่นอยู่ที่การ
ออกแบบให้ พื ้นที่โปร่งโล่ง ทาให้ สามารถจัดวางสายการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ
ที่ดี ทาให้ ประหยัดพลังงานและช่วยลดภาระต้ นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ได้ มีการวางแผนการเลือกทาเลที่ตัง้ และมีการออกแบบไว้ เป็ นอย่างดี โดยคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า ผู้ประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม อีกทังทรั
้ พย์สินดังกล่าวตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สงู ใกล้ แหล่งน ้า
สาธารณะ มีการออกแบบระบบสาธารณูปโภคให้ ใช้ รางระบายน ้าขนาดใหญ่ และพื ้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความ
ลาดชันช่วยให้ สามารถป้องกันนา้ ท่วมจากภายนอก รองรั บนา้ ฝนและสามารถระบายนา้ ออกจากโครงการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถลดความเสีย่ งอันเนื่องมาจากน ้าท่วมได้ เป็ นอย่างดี อีกทังทรั
้ พย์สนิ ที่ จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ยังไม่เคย
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ประสบปั ญหาน ้าท่วม ปั จจัยเหล่านี ้จึงทาให้ โรงงานและคลังสินค้ าที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมเป็ นที่ต้องการของ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
นอกจากนี ้ พื ้นที่ที่ดินของโรงงานให้ เช่าแบบ Detached Building บางโรงงาน มีการออกแบบให้ มีความยืดหยุน่
เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการ โดยมีการสารองพื ้นที่บางส่วนเป็ นส่วนที่ สามารถต่อขยายจากส่วนที่ผ้ เู ช่าใช้ อยู่
ในปั จจุบนั (เรี ยกพื ้นที่ในส่วนนี ้ว่า “พื ้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติม (Expandable Area)”) โดยเมื่อผู้เช่ามีความต้ องการในการ
ขยายพื ้นที่โรงงานเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ ผู้เช่าในยูนิตดังกล่าวสามารถต่อขยายพื ้นที่อาคารโรงงานเพิ่มขึ ้น
โดยไม่มีความจาเป็ นในการย้ ายฐานการผลิตไปยังอาคารโรงงานอื่นที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น ผู้เช่า จึงสามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ โรงงานที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนในการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้เป็ นที่ต้องการของผู้เช่า อีกทังยั
้ ง
ส่งผลดีต่อการเติ บโตของรายได้ ที่กองทรั สต์ จะได้ รับในอนาคตจากการเข้ าลงทุนในพืน้ ที่ส่วนต่อขยายดังกล่าว และ
สามารถลดความเสีย่ งจากการย้ ายฐานการผลิตของลูกค้ า
 ศักยภาพของผู้บริหารทรัพย์ สนิ
กองทรัสต์ HREIT จะแต่งตังบริ
้ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของกองทรั สต์ HREIT ซึ่ง WHAID ถื อเป็ นผู้นาในธุรกิ จพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศ
จัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โดย WHAID มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้ านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการให้ บริ การสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 ศักยภาพของผู้เช่ า
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ ที่ดี โดยกลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่นบั เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่มี
ทังศั
้ กยภาพทางธุรกิจที่ดีและเสถียรภาพทางการเงินที่ดี อีกทังยั
้ งมีความหลากหลายในแง่ของสัญชาติ และการกระจาย
ของประเภทธุรกิจ เช่น กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ กลุม่ โลจิสติกส์ เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเชื่อมัน่ ว่าทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะสามารถรักษาอัตราการเช่าในระดับที่น่าพอใจ เพื่อสร้ างรายได้ อย่าง
มัน่ คงและต่อเนื่องในอนาคต
2.

ผลประโยชน์ จากการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ HREIT

และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
 การลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ HREIT
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การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมโดยการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในที่ดิน และสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทรั
้
สต์ HREIT โดยเป็ น
การแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติ ม ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้ กบั กองทรัสต์ HREIT เพื่อ
มุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ HREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
 การลงทุ นในทรั พย์ สินที่มีศักยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ ให้ กับ กองทรั สต์
HREIT
บริ ษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนเพิ่มเติม ของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้ นี ้ มีจุดเด่นต่าง ๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ คุณภาพของ
ทรัพย์สิน ศักยภาพของผู้บริ หารทรัพย์สิน และศักยภาพของผู้เช่า ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กบั
กองทรัสต์ HREIT โดยมีโอกาสจะทาให้ รายได้ คา่ เช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ HREIT มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น
 การเพิ่มความหลากหลายของแหล่ งที่มาของรายได้ โอกาสในการเจริ ญเติบโตของรายได้ จากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ เพิ่มเติม
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมนี ้ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่ งที่มาของรายได้ ของกองทรัสต์
HREIT เนื่ อ งจากมีก ารลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ ที่ห ลากหลาย โดยบริ ษั ท ฯ คาดการณ์ ว่า จานวนรายได้ ของ
กองทรัสต์ HREIT จะเพิ่มขึ ้น โดยมีประมาณการรายได้ และประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน คืนทุนต่อ
หน่วยสาหรับปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี ้
ทรัพย์ สิน
ที่มีอยู่เดิม
ล้ านบาท

ทรัพย์ สิน
หลังการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ล้ านบาท

686.85

790.56

0.95

1.10

687.80

791.66

47.52

52.70

640.28

738.96

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทรัสต์

40.66

44.86

ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย

12.04

12.04

รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กาไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย์
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ทรัพย์ สิน
หลังการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

ทรัพย์ สิน
ที่มีอยู่เดิม
ล้ านบาท

ล้ านบาท

-

44.13

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

114.62

123.43

กาไรสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน

472.96

514.50

0.30

(0.29)

หักออก ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์รอการรับรู้

(1.30)

(1.30)

บวกกลับ ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้ า

3.82

22.52

475.78

535.43

12.04

12.04

-

44.13

หักออก ภาษีมลู ค่าเพิ่มค้ างจ่าย

(3.69)

(2.22)

เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน

484.13

589.38

97.00

97.00

ประมาณการเงินสดสุทธิท่ ีสามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและ
เงินคืนทุน

469.61

571.70

ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน
- ประโยชน์ตอบแทน

469.61

514.50

-

57.20

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุน

469.61

571.70

จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)/1

702.63

830.53

0.67

0.62

ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

บวกกลับ (หักออก) รายได้ จากค่าเช่าและบริ การที่มิได้ รับชาระเป็ นเงินสดจริ ง

เงินสดสุทธิท่ สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุน (ร้ อยละ)

- เงินคืนทุน

ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุนต่ อหน่ วย (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
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- เงินคืนทุนต่อหน่วย
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุนต่ อหน่ วย

-

0.07

0.67

0.69

0.43

0.39

-

0.07

0.24

0.23

ในกรณีท่ ีมีการรั บรู้ ผลขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ จริ ง (Unrealized Loss) จาก
การลดลงของมูลค่ าของสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง2 (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินคืนทุนต่อหน่วย
- เงินคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย

0.67
0.69
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินคืนทุนต่ อหน่ วย
/1
จานวนหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพื่อใช้ ในการคานวณเท่านัน้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์จะออกและเสนอขาย
สุดท้ ายอาจมากกว่า น้ อยกว่า หรื อเท่ากับที่ประมาณการนี ้
2

ในกรณีที่ราคาประเมินสิทธิการเช่าของทรัพย์สินเดิมของกองทรัสต์สาหรับการเข้ าลงทุนครัง้ แรก การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 และการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 มีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ ้นงวดลดลง และมีการรับรู้ ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ จริ ง
(Unrealised loss) จากการลดลงของมูลค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ การลดลงของมูลค่าของสิทธิการเช่าเท่ากับ
ยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการเช่าที่โดยปกติตดั จาหน่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการ
เช่า ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยู่กับราคาประเมินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินอิสระ ซึง่ การคานวณมูลค่าสิทธิ
การเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและเติบโตของรายได้ ค่าเช่า อัตราคิดลด (Discount
Rate) เป็ นต้ น ซึง่ อาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิการเช่าที่คานวณได้ เพิ่มสูงขึ ้น เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนัน้ การคานวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและเงิน คืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจานวนเท่ากันตามอายุ
สัญญาเช่า) จึงเป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มลู ค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอัตราที่
เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่าเท่านัน้

ทัง้ นี ้ อ้ า งอิ ง จากตารางข้ างต้ น ประมาณการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ น คื นทุน ให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์
ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ตามงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.69 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นประมาณการอัตราจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและเงิน คืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เมื่อคานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหน่วยทรัสต์
HREIT ตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (15 วันทาการ) ที่ 7.83 บาทต่อหน่วย เท่ากับประมาณ
ร้ อยละ 8.79
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยการระดมทุนผ่านการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ ที่ สองเพียงอย่างเดียว และไม่มีการกู้ยืมเงิน และใช้ สมมติฐานเดียวกันกับที่ใช้
จัดทางบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ คาดว่าประมาณการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ น คืนทุนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
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หน่วยทรัสต์ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เท่ากับ 0.64 บาทต่อหน่วย คิดเป็ นประมาณการ
อัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุน เมื่อคานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (15 วันทาการ) ที่ 7.83 บาทต่อ
หน่วย เท่ากับประมาณร้ อยละ 8.16
ทัง้ นี ้ ประมาณการอัตราจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ น คืนทุนข้ างต้ นนัน้ เป็ นเพียงการคาดการณ์ ตามหลัก
สมมติฐาน และจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (15 วันทาการ) โดยไม่ได้ เป็ นการรับประกันถึงอัตราผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรั สต์ จะได้ รับ ซึ่ง อัตราจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิน คืนทุนขึน้ อยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ าย ตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้
ทีส่ อง
 การเพิ่มขึน้ ของสภาพคล่ องของการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ ท่ อี าจเพิ่มสูงขึน้
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ จะทาให้ จานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ที่มีการ
ออกและเสนอขายเพิ่มขึ ้นจาก 702,634,116 หน่วย เป็ นจานวนไม่เกิน 840,134,116 หน่วย (จากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเป็ นจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย) บริ ษัทฯ คาดว่าการเพิ่มปริ มาณหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
จะมีสว่ นช่วยส่งเสริ มสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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