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จุดเด่นของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม และผลประโยชน์ จากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
1.

จุดเด่นของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมมีจุดเด่นต่าง ๆ ซึง่ จะเพิม่ ผลประโยชน์ให้กบั กองทรัสต์ ดังต่อไปนี้
▪ ทาเลที่ตงั ้ ดี

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมประกอบด้วยโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติมตัง้ อยู่ในบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
กบินทร์ (จังหวัดปราจีนบุร)ี โดยทัง้ สองทาเลดังกล่าว ถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์และเป็ นศูนย์กลางการดาเนินธุรกิจ
โรงงานให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ในส่วนของบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็ นจุด
เชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทัง้ ทางบก (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี มอเตอร์เวย์ และถนนพหลโยธิน)
ทางอากาศ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) และ
ทางน้า (ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ) และในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ พื่อ
การอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรแี ละเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทีใ่ กล้กรุงเทพมหานคร รวมถึงความสะดวก
ในการเดินทางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็ นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทัง้ ยัง
สามารถเชื่อมต่อสู่พ้นื ที่การลงทุ นใหม่ ๆ ของภู มิภาคอินโดจีน โดยทัง้ สองทาเลยังมีแนวโน้ ม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีด่ ี
ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมดังกล่าวข้างต้นที่ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้ นี้ จึงมีทาเลที่ตงั ้ ที่
เหมาะสม เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญในด้านการขนส่งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้ อยู่บนเส้นทางหลักของ
การกระจายและขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และมีระยะทางที่ใกล้กบั กรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้มีความ
สะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน
การขนส่งให้แก่ผเู้ ช่าได้เป็ นอย่างดี
▪ คุณภาพและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่จะลงทุน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมอยู่ในสภาพดี โดยมีอายุเฉลีย่ ประมาณ 8.54 ปี ณ วันทีก่ องทรัสต์คาดว่า
จะเข้ า ลงทุ น วัน ที่ 1 มกราคม 2566 ตัว อาคารโรงงานและคลัง สิน ค้ า มี ค วามทัน สมัย และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล พื้นอาคารโรงงานมีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถรับน้ าหนักได้ 3.5-5.0 ตันต่อตาราง
เมตร และพืน้ อาคารคลังสินค้าสามารถรับน้าหนักได้ถงึ 5.0 ตันต่อตารางเมตร โดยจุดเด่นอยู่ทก่ี ารออกแบบให้
พืน้ ทีโ่ ปร่งโล่ง ทาให้สามารถจัดวางสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแสงธรรมชาติและการระบายอากาศที่
ดี ทาให้ประหยัดพลังงานและช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตของผูป้ ระกอบการ
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ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมนี้ได้มกี ารวางแผนการเลือกทาเลที่ตงั ้ และมีการออกแบบไว้เป็ นอย่า งดี
โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผูป้ ระกอบการ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตัง้ อยู่ใน
พื้นที่สูง ใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ มีการออกแบบระบบสาธารณู ปโภคให้ใ ช้รางระบายน้ าขนาดใหญ่ และพื้นที่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีความลาดชันช่วยให้สามารถป้ องกันน้ าท่วมจากภายนอก รองรับน้ าฝนและสามารถ
ระบายน้าออกจากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถลดความเสีย่ งอันเนื่องมาจากน้าท่วมได้เป็ นอย่าง
ดี อีกทัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม นี้ ย ัง ไม่ เ คยประสบปั ญ หาน้ า ท่ ว ม ปั จ จัย เหล่ า นี้ จึงทาให้โ รงงานและ
คลังสินค้าทีก่ องทรัสต์จะลงทุนเพิม่ เติมเป็ นทีต่ อ้ งการของผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ พื้นที่ท่ดี ินของโรงงานให้เ ช่าแบบ Detached Building บางโรงงาน มีการออกแบบให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของผูป้ ระกอบการ โดยมีการสารองพืน้ ทีบ่ างส่วนเป็ นส่วนทีส่ ามารถต่อ
ขยายจากส่วนที่ผู้เช่าใช้อยู่ในปั จจุบนั (เรียกพื้นที่ในส่วนนี้ว่า “พื้นที่ส่วนขยายเพิม่ เติม (Expandable Area)”)
โดยเมื่อผู้เช่ามีความต้องการในการขยายพืน้ ที่โรงงานเพิม่ ขึ้นเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ ผู้เช่าในยูนิตดัง
กล่าวสามารถต่อขยายพืน้ ที่อาคารโรงงานเพิม่ ขึ้น โดยไม่มคี วามจาเป็ นในการย้ายฐานการผลิตไปยังอาคาร
โรงงานอื่นทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ ผูเ้ ช่าจึงสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้โรงงานทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
ในการลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้เป็ นที่ต้องการของผูเ้ ช่า อีกทัง้ ยังส่งผลดีต่อการเติบโตของรายได้ท่กี องทรัสต์จะ
ได้รบั ในอนาคตจากการเข้าลงทุนในพืน้ ทีส่ ว่ นต่อขยายดังกล่าว และสามารถลดความเสีย่ งจากการย้ายฐานการ
ผลิตของลูกค้า
▪ ศักยภาพของผู้บริ หารทรัพย์สิน
กองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”)
เป็ น ผู้บ ริหารอสังหาริม ทรัพ ย์ของกองทรัส ต์ ซ่ึง WHAID ถือเป็ น ผู้น าในธุร กิจพัฒ นานิ คมอุ ตสาหกรรมของ
ประเทศ จัดตัง้ บริษทั ขึน้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โดย WHAID มีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการบริ
หารอสังหาริม ทรัพ ย์ท่ีกองทรัส ต์จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม โดยเฉพาะด้า นการพัฒ นานิ คมอุ ตสาหกรรม และการ
ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ
▪ ศักยภาพของผู้เช่า
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมมีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ท่ดี ี โดยกลุ่มผู้เช่าพื้นที่นับเป็ นกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายที่มที งั ้ ศักยภาพทางธุรกิจที่ดแี ละเสถียรภาพทางการเงินที่ดี อีกทัง้ ยังมีความหลากหลายในแง่ของ
สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติจนี เกาหลี ญี่ป่ ุน อเมริกา และ ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยงั มีการกระจายของประเภท
ธุรกิจทีห่ ลากหลาย เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุปโภคบริโภค กลุ่มโลจิสติกส์ เป็ นต้น ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงมีความเชื่อมันว่
่ าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้ จะสามารถรักษาอัตราการเช่าใน
ระดับทีน่ ่าพอใจ เพื่อสร้างรายได้อย่างมันคงและต่
่
อเนื่องในอนาคต
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2.

ผลประโยชน์ จากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

บริษัท ฯ คาดว่ า การลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม ดัง กล่ า ว จะก่ อ ให้เ กิด ผลประโยชน์ แ ก่
กองทรัสต์ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี้
▪ การลงทุนในทรัพ ย์สินที่ จะลงทุ นเพิ่ มเติ ม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทรัสต์
การลงทุนเพิม่ เติมโดยการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในทีด่ นิ และอาคารโรงงานและคลังสินค้า ของ
กองทรัสต์ในครัง้ นี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทรัสต์ โดยเป็ นการแสวงหาโอกาสในการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์เ พิม่ เติม ที่จะสามารถเพิม่ มูลค่า ทรัพ ย์สนิ ให้กบั กองทรัสต์ เพื่อมุ่งก่อให้เ กิดรายได้แ ละ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
▪ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิ น ที่ มี ศ ัก ยภาพในการสร้ า งรายได้ ซึ่ ง จะเพิ่ ม ผลประโยชน์ ใ ห้ ก ับ
กองทรัสต์
บริษทั ฯ เชื่อว่าการลงทุนเพิม่ เติมของกองทรัสต์ในครัง้ นี้ มีจุดเด่นต่าง ๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ คุณภาพของ
ทรัพ ย์ส ิน ศัก ยภาพของผู้บ ริห ารทรัพ ย์ส ิน และศัก ยภาพของผู้เ ช่ า ตามที่ไ ด้ก ล่ า วไว้ข้า งต้ น ซึ่ง จะเพิ่ม
ผลประโยชน์ ให้กบั กองทรัส ต์ โดยมีโอกาสจะทาให้รายได้ค่า เช่า และค่าบริการรวมถึงผลประกอบการของ
กองทรัสต์มคี วามมันคงเพิ
่
ม่ ขึน้
▪ การเพิ่ มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ โอกาสในการเจริ ญเติ บโตของรายได้
จากการลงทุนในสิ นทรัพย์เพิ่ มเติ ม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมนี้ เป็ นการเพิม่ ความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ของ
กองทรัสต์ เนื่องจากมีการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ท่หี ลากหลาย โดยบริษทั ฯ คาดการณ์ว่าจานวน
รายได้ของกองทรัสต์จะเพิม่ ขึน้ โดยมีประมาณการรายได้ และประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลดทุนต่อหน่วยสาหรับปี ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน หลังการลงทุน
ที่มีอยู่เดิ ม เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

775.31

878.16
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ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน หลังการลงทุน
ที่มีอยู่เดิ ม เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
ล้านบาท
ล้านบาท
0.41

0.47

775.72

878.63

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กาไรสุทธิ ของอสังหาริ มทรัพย์

(67.63)

(73.18)

708.09

805.45

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์สาหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 4
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน
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รายได้อ่นื
รวมรายได้

บวกกลับ (หักออก) รายได้จากค่าเช่าและบริการทีม่ ไิ ด้รบั ชาระเป็ น
เงินสดจริง
หักออก ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์รอการรับรู้
บวกกลับ ดอกเบีย้ ค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหน้า
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ ที่ 4
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลด
ทุน
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ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน หลังการลงทุน
ที่มีอยู่เดิ ม เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
ล้านบาท
ล้านบาท
97.00

97.00

แทนและเงิ นลดทุน

528.75

606.03

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินลดทุน

528.75
-

606.03
-

การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน

528.75

606.03

ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน (ร้อยละ)
ประมาณการเงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบ

จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)/1
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุนต่อ
หน่ วย (บาท)
- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย
- เงินลดทุนต่อหน่วย
การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุนต่อหน่ วย
/1

840.13

953.83

0.63

0.64

-

-

0.63

0.64

จานวนหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการคานวณเท่านัน้ จานวนหน่วยทรัสต์ทก่ี องทรัสต์จะออกและเสนอขายสุดท้าย
อาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับทีป่ ระมาณการนี้

ทัง้ นี้ อ้ า งอิง จากตารางข้า งต้ น ประมาณการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนและเงิน ลดทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ถือ
หน่ วยทรัสต์ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ตามงบกาไรขาดทุน และการจ่าย
ประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์ สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2566 เท่ากับ 0.64 บาทต่อหน่ วย คิดเป็ นประมาณการอัตราจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ เมื่อคานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหน่ วยทรัสต์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน
2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (15 วันทาการ) ที่ 8.41 บาทต่อหน่วย เท่ากับประมาณร้อยละ 7.61
ทัง้ นี้ ประมาณการอัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนข้างต้นนัน้ เป็ นเพียงการคาดการณ์ตาม
หลักสมมติฐาน และจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (15 วันทาการ) โดยไม่ได้เป็ นการรับประกัน ถึงอัตรา
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ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์จะได้รบั ซึ่งอัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนขึน้ อยู่กบั ราคาเสนอขาย
สุดท้าย ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยทรัสต์
เพิม่ ทุนของกองทรัสต์ในครัง้ ทีส่ าม
▪ การเพิ่ มขึ้นของสภาพคล่องของการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ที่อาจเพิ่ มสูงขึ้น
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในครัง้ นี้ จะทาให้จานวนหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทม่ี กี าร
ออกและเสนอขายเพิม่ ขึน้ จาก 840,134,116 หน่ วย เป็ นจานวนไม่เกิน 959,634,116 หน่ วย (จากการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เป็ นจานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่วย) บริษทั ฯ คาดว่าการเพิม่ ปริมาณหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์จะมีสว่ นช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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