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(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

วันที่ 5 มิถนุายน พ.ศ. 2558 
 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“กองทรัสต์”) ขอรายงานเก่ียวกบัความประสงค์ในการ
เพิ่มทนุและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ดงันี ้
 
1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนประมาณไม่เกิน 
368,000,000 หน่วย เม่ือรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจุบันจ านวน 310,790,000 หน่วย จะท าให้
กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไมเ่กิน 678,790,000 หน่วย มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท และกองทรัสต์จะกู้ยมืเงิน
จ านวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท และจะใช้เงินค่ามัดจ าค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 40,000,000 บาท เพือ่ให้กองทรัสต์สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมในจ านวน
ทัง้สิน้ไม่เกิน 4,650,000,000 บาท โดยราคาทรัพย์สนิดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธรุกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิ 
 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 368,000,000 หน่วย ส าหรับราคา
หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่
นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) 
อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอืน่ๆ 
และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ีโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้
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2.1 รายละเอยีดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 
 
บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 368,000,000 หน่วย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มรีายละเอียด ดงันี ้
 
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการ

ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Rights Offering) ที่มี
รายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ น้อย
กว่าสทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเตมิในครัง้นีก็้ได้  

  
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯ  สงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมทีแ่สดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 
 
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษ
ลงเป็นจ านวนเตม็หนว่ยที่ใกล้เคยีงที่สดุ 
 

ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ ถือทรัสต์เดิม ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ที่เป็นผู้จองซือ้พิเศษ ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุสถาบนั ซึง่ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บคุคลทีเ่ก่ียวโยง
กนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร 

 
ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหนว่ยทรัสต์เดมิตามสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีแ่สดงความจ านงที่จะซือ้
หนว่ยทรัสต์เกินกว่าสทิธิทีไ่ด้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 

 
ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ทีจ่ะจดัสรรเพือ่เสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท  
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อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ WHART 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ทีอ่อกและ
เสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ 
 
ตารางดงัต่อไปนีเ้ป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรัสต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เติมของกองทรัสต์ 
 

จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 1  จดัสรรเพือ่เสนอ
ขายให้กบัผู้ถือหนว่ยทรัสต์
เดิม (Rights Offering) ที่มี
รายช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและ
เสนอขาย 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(1), (2),(3), และต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่

ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

สว่นที่ 2  จดัสรรเพือ่เสนอ
ขายให้แก่ (1) บคุคลใน
วงจ ากดั (Private 
Placement) ที่เป็นผู้จองซือ้
พิเศษ ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุ
สถาบนั ซึง่ไม่ใช่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไม่ใช่บคุคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/

หนว่ยทรัสต์สว่น
ที่เหลอืจากการ
เสนอขายให้กับ
ผู้ ถือหน่วย 
ทรัสต์เดิม 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดภายหลงั และ
หลงัจากที่ได้รับ

อนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 (2),(3), และต้องได้รับ
มตเิหน็ชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ให้มีการ
เพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
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จัดสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) 

 
 หมายเหต ุ
 
 (1) วันปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มจะก าหนดใน

ภายหลงัเม่ือได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้มีการเพิม่ทนุ 
 
 (2) ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ทีจ่ะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมนิของทรัพย์สนิท่ีจดัท า

โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิอิสระทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงทีมี่การเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทนุจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัรา
ดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภท
ตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุ
สถาบนั (Bookbuilding) โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็น
บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

 
 (3) ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรร

หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ตามที่เห็นสมควร และหากมี
หนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯสงวนสทิธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลอืจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกิน
กว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร ตามที่เห็นสมควร 

 
2.2 การด าเนนิการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราส่วนท่ีก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ทีเ่สนอ
ขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็ม
หนว่ยที่ใกล้เคยีงที่สดุ 
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เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 ตัง้อยู่ ณ ต าบลบ่อตาโล่ 

อ าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ 28896) ตาม
สญัญาเช่าที่ดนิลงวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2554 และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา
เช่าที่ดินลงวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนือ้ที่ตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตาราง
วา มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 
เมษายน พ.ศ. 2585 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics 
Center วงัน้อย 61 ขนาดพืน้ทีเ่ช่าอาคารรวมประมาณ 61,182 ตารางเมตร และ
พืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 26,471.05 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 61 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี ตัง้อยู่ ณ ต าบลหนองปลาหมอ 

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 กรรมสทิธ์ิในทีด่ินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที ่50692 และ 50693) เนือ้ที่ตามโฉนด 
34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics 
Center สระบรีุ ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 
เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและ
ส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบรีุ 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ทีด่ินรวมตามทีร่ะบใุนโฉนด    184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา 
(เฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ) 
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พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   174,913.55  ตารางเมตร 

กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 94,855.25 ตารางเมตร 

 กองทรัสต์จะลงทนุประมาณ 

ทัง้นี ้บริษัทฯได้แต่งตัง้ให้บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัดเป็น 

ผู้ประเมนิราคาอิสระ เพือ่ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินทีจ่ะ

ลงทนุเพิ่มเติมในราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต ่าสดุ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

ดงักล่าวเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ (ให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่

ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ก่อน

การลงทนุของกองทรัสต์ นัน้ WHA เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าทรัพย์สนิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้ WHA ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์รายหนึ่ง รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของกองทรัสต์ให้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ 
 

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  
 
 เพื่อให้กองทรัสต์มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้อนัจะส่งผลให้มีการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ นอกจากนีก้ารเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สนิดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทนุ ทัง้นี ้
การที่กองทรัสต์มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้อาจจะท าให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึน้ส าหรับการซือ้ขาย
หนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
7.  ประโยชน์ที่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน 
 
 กองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึง่เป็นท่ีนา่สนใจต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสง่เสริมให้เกิดสภาพคลอ่งในตลาด

รอง อีกทัง้กองทรัสต์จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึน้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 

  




