
 

 

ที่ REMS 21/2559-TH      

วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัประจ าปี 2559 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2558 

  2. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดบับลวิเอชเอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เหมราช

พฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
  4. ข้อเสนอขอแก้ไขสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ 
  5. ข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ 
  6. ความเห็นของทรัสต ี
  7. สารสนเทศรายการเก่ียวโยง 

8. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
  9. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
  10. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
  11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) ใน
ฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์”)  เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 มีมติให้เรียกประชมุสามญัประจ าปี 2559 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ใน
วนัท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ท่ี อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดี
รังสติ แขวงชมุพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2558 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินการงานในรอบปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงานประจ าปี 2558 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ผา่นมาในรอบปี 2558 

วาระที่ 3 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัท างบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 สิ่งที่สง่มา
ด้วย 2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กองทรัสต์มีทรัพย์สินรวมจ านวนประมาณ 9,595.35 ล้านบาท มีหนีส้ินรวมจ านวนประมาณ 3,052.96 
ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสทุธิ 6,542.39 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสทุธิประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์และก าไร
สะสมจ านวนประมาณ 6,502.73 และ 39.66 ล้านบาท ตามล าดบั 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กองทรัสต์มีรายได้รวมประมาณ 332.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 53.51 ล้านบาท ดังนัน้ 
กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 278.96 ล้านบาท ภายหลงัจากหกัดอกเบีย้จ่าย
ประมาณ 62.33 ล้านบาท และรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุประมาณ 97.77 ล้านบาท (ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นรายการขาดทุน
สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ 97.93 ล้านบาท) ดงันัน้ กองทรัสต์คงเหลอืก าไรสทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด
ประมาณ 118.86 ล้านบาท 
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2558 

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตัง้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2559 โดยเสนอผู้สอบ
บญัชีที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ดงันี ้

1. นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรือ 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 และ/หรือ 

4. นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3873 

โดยให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุคลดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ 

คา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2559 คือ 1,045,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย)  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2559 ตามรายช่ือข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาตกลงกระท าการ เพื่อให้
นโยบายการลงทุนและทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ทรัสต์ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เมื่อเดือนเมษายน 2558 ดบับลวิเอชเอได้มาซึง่หุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ( “เหมราช”) 
ในสดัส่วนร้อยละ 92.88 และปัจจุบนั เหมราชอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เนื่องด้วยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอและเหม
ราชมีความใกล้เคียงกนั กลา่วคือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า ประกอบไปด้วย อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรือ
อาคารโรงงาน โดยในส่วนของดบับลิวเอชเอจะมีทัง้แบบที่พัฒนาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า และแบบส าเร็จรูป 
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ในขณะที่ของเหมราชจะพฒันาอาคารโรงงานส าเร็จรูปเป็นสว่นใหญ่และคลงัสินค้าส าเร็จรูป  ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของดบับลิวเอชเอและเหมราชในส่วนของอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงานไม่ทบัซ้อนกัน 
คณะกรรมการบริษัทดบับลิวเอชเอจึงได้มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอและเหมราช ในส่วนที่
เก่ียวกบั อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือของดบับลิวเอชเอ สิ่งที่
สง่มาด้วย 3 

ด้วยเหมราชอยู่ในระหว่างการจดัตัง้ทรัสต์เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ( “กองทรัสต์เหมราช”) นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของเหมราชที่ดบับลวิเอชเอก าหนดจึงได้ถกูน ามาใช้เป็นหลกัในการก าหนดนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์
เหมราช โดยจะสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของเหมราชดงักลา่ว คือ ทัง้เหมราชและกองทรัสต์เหมราช ต่างมี
นโยบายการลงทุนอาคารโรงงานและคลงัสินค้าส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่พฒันาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช หรือพืน้ที่เก่ียวเนื่อง
หรือตอ่เนื่องกบัพืน้ท่ีดงักลา่ว รวมตลอดจนพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารดงักลา่ว เช่นเดียวกนั 

 อยา่งไรก็ดี เพื่อให้นโยบายการลงทนุกองทรัสต์ WHART สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ 
และจะท าให้นโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไม่เกิดความซ า้ซ้อนกนัได้ ในสว่นที่
เป็นอาคารโรงงานและคลังสินค้าส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่พฒันาโดยเหมราช และ/หรือบริษัทย่อยของเหมราชหรือพืน้ที่เก่ียวเนื่องหรือต่อเนื่อง
กับพืน้ที่ดงักล่าว ดับบลิวเอชเอจึงขอให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
WHART รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 และแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 ให้สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ ทัง้นี ้นโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของดบับลวิเอชเอและเหมราชดงักลา่วได้มีผลบงัคบัใช้แล้วตัง้แต่วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท
ดบับลวิเอชเอมีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอชเอ และเหมราช เป็นต้นมา 

การปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และปรับแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท า
การตามที่ดบับลวิเอชเอร้องขอมานัน้ จะต้องแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อ 8.1.1 วรรคแรก และ สญัญาตกลงกระท าการข้อ 
3.1 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 และ 5 การแก้ไขสญัญาทัง้สองเร่ืองดงักล่าวเป็นประเด็น
ส าคญัที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อยา่งมีนยัส าคญั คือ  

1. การแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ตามข้อเสนอของดับบลิวเอชเอจะส่งผลให้
นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ไมร่วมการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรือ
อาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ที่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึ่งจัดตัง้ขึน้ เข้าลงทุน
และ/หรือพฒันาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทย่อยของเหมราช (รวมเรียกว่า “พืน้ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม”) 

(ข) พืน้ที่ที่พัฒนาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทย่อยของเหมราช  ที่อยู่ติดกับพืน้ที่ประกอบ
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อตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่ติดกับพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่
โดยรอบพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม เพื่อรองรับหรือสนบัสนุนธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 
Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช  

(ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ท่ีเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราชมีกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองแต่เพียงผู้ เดียวหรือเป็นกรรมสิทธ์ิรวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกับ

บริษัทยอ่ยของเหมราช ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 25581 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง

ดงักล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยพืน้ที่ดงักล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ตาม
กฎหมายผงัเมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยต่อทรัสตี
และผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้  

(พืน้ท่ีตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมเรียกวา่ “พืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ”) 

2. การแก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการจะมีลกัษณะเป็นการเปลีย่นแปลงสทิธิปฏิเสธก่อน
ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูก่บัดบับลวิเอชเอ กลา่วคือ เป็นการสละสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในอนัท่ีจะ
ลงทนุในอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ของดบับลวิเอชเอ บริษัท
ยอ่ยของดบับลวิเอชเอ ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ท่ีโดยรอบ รวมตลอดจนอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์
กระจายสนิค้า อาคารโรงงาน บริษัทยอ่ยของดบับลวิเอชเอที่เป็นบริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบริษัทยอ่ยของบริษัทมหาชนดงักลา่ว  

การแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ดงักลา่ว
จึงเป็นการเพิ่มข้อจ ากดัในการลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ซึ่งเป็นการด าเนินการที่สง่ผลกระทบต่อผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรือสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบต่อสิทธิที่กองทรัสต์ 
WHART มีอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงเป็นการแก้ไขสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามที่ได้เปิดเผยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
แบบแสดงรายการข้อมลูของกองทรัสต์ WHART และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกและการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1  ดงันัน้ การแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ 
แก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบใุนสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ อยา่งไรก็ดี ในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาแก้ไขนโยบายการลงทนุ
ของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่วมีลกัษณะที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่าง
กองทรัสต์ WHART กบัดบับลวิเอชเอ เนื่องจากดบับลวิเอชเอเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะที่ดบับลิว
เอชเอถือหุ้นอยูใ่นผู้จดัการกองทรัสต์ร้อยละ 99.99  

ตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ ข้อ 12 ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกองทรัสต์ WHART กบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันี ้

                                                           
1 วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ และ เหมราช  
ในสว่นที่เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน  
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"12. การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

12.1 ดา้นสาระของรายการ ตอ้งเป็นธุรกรรมทีเ่ข้าลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสญัญา
นี ้ 

12.2 ด้านระบบในการอนมุติั การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เกี่ยวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์อื่น นอกจากที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนงัสือชี้ชวน ใหด้ าเนินการเกี่ยวกบัการขออนมุติัการเข้าท ารายการดงัต่อไปนี ้ 

12.2.1 ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แลว้ 

12.2.2 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีมี่มูลค่าเกินกว่าหน่ึงล้าน (1,000,000) บาท หรือตัง้แต่ร้อยละศูนย์จุด
ศูนย์สาม (0.03) ของมูลค่าทรพัย์สินสทุธิของกองทรสัต์ข้ึนไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ตอ้ง
ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ดว้ย 

12.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาทข้ึนไป หรือเกินร้อยละสาม 
(3) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของผูถื้อ
หน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยทรสัต์ทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีทีธุ่รกรรมในข้อนีเ้ป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัย์สินหลกั การค านวณมูลค่าจะ
ค านวณตามมูลค่าการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้
โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึงทรพัย์สินทีเ่กี่ยวเนือ่งกบัโครงการนัน้ดว้ย 

12.3 เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน 
กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต์ตอ้งเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสญัญานีโ้ดยอนโุลม และในกรณีทีเ่ป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต์ หนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ดงักล่าวต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ่ประกอบการ
ขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต์ดว้ย" 

ผู้จดัการกองทรัสต์ขอเรียนชีแ้จงวา่ การจดัให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 ของ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อประกอบการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการแก้ไขนโยบายการลงทนุและแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART จะต้องค านวณมลูค่าสิทธิในการลงทนุที่เปลี่ยนแปลงไปอนัเกิดจากการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
สญัญาตกลงกระท าการดังกล่าว และค านวณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสิทธิในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
เปรียบเทียบ ทัง้นี ้การวิเคราะห์หามูลค่าของสิทธิการลงทุนในทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าวตามวิธีการค านวณที่ที่
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ปรึกษาทางการเงินอิสระพงึจะกระท าในการให้ความเห็น จะต้องก าหนดทรัพย์สินที่จะลงทนุเป็นการเฉพาะ และจะต้องมี
ขนาดรายการหรือมลูคา่ทรัพย์สินท่ีจะได้มาหรือจ าหนา่ยไป เพื่อน ามาประเมินให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซือ้
หรือขายได้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดงักล่าวมิใช่รายการที่เก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รวมตลอดจนไม่ได้มีการก าหนดช่วงเวลาการลงทนุ แต่เป็นเพียงการก าหนดนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 
WHART เก่ียวกับประเภทหรือลกัษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน  ด้วยเหตุดงักล่าว จึงไม่มีขนาด
รายการหรือมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะได้มาหรือจ าหนา่ยไปอนัเกิดจากการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาตกลงกระท าการ 
อนัเป็นผลให้การค านวณมลูคา่สทิธิที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการค านวณเปรียบเทียบมลูค่ายตุิธรรม (Fair Value) ของ
สทิธิในการลงทนุที่เปลีย่นแปลง มีข้อยุง่ยากและเกิดความไมแ่นน่อน 

ในการนี ้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ขอผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ในการปฏิบัติตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ข้อ 12 คือ การจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณาแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 
WHART และ แก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ โดยขอผ่อนผนัตามมาตรา 43 
แห่งพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ  โดยส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วได้ผ่อนผนัการจดัให้มีความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดงักลา่ว  

แม้ว่าในกรณีนีจ้ะไม่สามารถจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก็ตาม  อย่างไรก็ดี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้พิจารณาข้อเสนอของ ดบับลวิเอชเอ เก่ียวกบัการขอแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และสิทธิ
ปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการแล้ว และขอเรียนชีแ้จงข้อมูลรวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์น าไปประกอบการพิจารณาลงมติแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และสิทธิปฏิเสธก่อนใน
สญัญาตกลงกระท าการ หรือไม ่ดงันี ้

1. ภาพรวมธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และเหมราช ผลจากการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของดับบลิวเอชเอ และเหมราชตามมติของคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ 

(1) การพฒันาอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของ
ลกูค้า (Built-to-Suit)  ดบับลวิเอชเอยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานท่ี
พฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) ตอ่ไปในทกุพืน้ท่ี รวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) พืน้ท่ีในนิคม
อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้ เข้าลงทนุ และ/หรือพฒันาโดยเหมราช หรือ
บริษัทยอ่ยของเหมราช ดงันัน้ จึงไมม่ีประเด็นความทบัซ้อนของดบับลวิเอชเอและเหมราชในการพฒันาอาคารคลงัสนิค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) 

(2) การพฒันาอาคารคลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ดบับลวิเอชเอมี
นโยบายด าเนินธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ในทกุพืน้ท่ีที่มิได้อยูใ่น 
พืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ พืน้ที่โดยรอบ2 ในขณะท่ีเหมราชจะพฒันาอาคารคลงัสนิค้า หรืออาคารโรงงาน

                                                           
2 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
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ส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ท่ีโดยรอบเทา่นัน้ ดงันัน้ การพฒันาอาคาร
คลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้าแบบส าเร็จรูปของดบับลวิเอชเอและเหมราชจึงแยกกนัตามท าเลที่ตัง้ของตน 

(3) การพฒันาพืน้ท่ีหลงัคา ดบับลวิเอชเอและเหมราชจะพฒันาหลงัคาบนทรัพย์สนิท่ีได้มีการแบง่แยก
ขอบเขตการด าเนินธุรกิจกนัอยา่งชดัเจนตามท าเลที่ตัง้และประเภททรัพย์สนิของตนเอง เมื่อการพฒันาโครงการของ
ดบับลวิเอชเอและเหมราช ไมท่บัซ้อนกนัและแยกจากกนัตามทีชี่แ้จงข้างต้น การพฒันาพืน้ท่ีหลงัคาจึงไมท่บัซ้อนหรือ
ขดัแย้งกนัไปด้วย 

2. ความแตกต่างของนโยบายในการลงทุนและจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกองทรัสต์ WHART 
(positioning) เปรียบเทียบการธุรกิจของเหมราช และกองทรัสต์เหมราชจะจัดตัง้ขึน้  

กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์เหมราช* 
1. อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคาร

โรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า 
(Built-to-Suit) ในทกุพืน้ท่ีรวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดั
เฉพาะ) พืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ท่ี
โดยรอบ3 

1. อาคารคลงัสนิค้าหรือ อาคารโรงงานส าเร็จรูป 
(Ready-Built) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีประกอบ
อตุสาหกรรม และพืน้ท่ีโดยรอบ4 

2. อาคารคลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้า
ส าเร็จรูป (Ready-built) ที่มิได้อยูภ่ายในพืน้ท่ี
ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ท่ีโดยรอบ5 

2. พืน้ท่ีหลงัคาตามข้างต้น 

3. พืน้ท่ีหลงัคาตามข้างต้น  
*หมายเหต:ุ นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชยงัอยูใ่นระหวา่งการจดัท าและอยูภ่ายใต้การปรับปรุงตามความ
เหมาะสม โดยจะสอดคล้องกบัตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของเหมราช ซึง่ผ่านการพิจารณาและอนมุตัิโดยมติคณะกรรมการ
บริษัทดบับลวิ เอชเอ เม่ือวนัที่ 13 ตลุาคม 2558 

จากข้อมลูนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์เหมราชเปรียบเทียบกบันโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ที่
ปรับปรุงตามที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ประกอบข้อมูลการลงทุนของกองทรัสต์เหมราชที่ดับบลิวเอชเอชีแ้จงนัน้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ขอเรียนว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ และทรัพย์สินที่กองทรัสต์เหมราชจะลงทนุมีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนดงันี ้

หวัข้อ กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์เหมราช 
ประเภททรัพย์สนิ ทรัพย์สนิสว่นใหญ่เป็นคลงัสนิค้า 

และศนูย์กระจายสนิค้า 
ทรัพย์สนิสว่นใหญ่เป็นอาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าส าเร็จรูป 

                                                           
3 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
4 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
5 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
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หวัข้อ กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์เหมราช 
ท าเลที่ตัง้ ทรัพย์สนิสว่นใหญ่ตัง้ในท าเล

ยทุธศาสตร์ทางการขนสง่ เช่น บาง
นา ตราด ลาดกระบงั วงัน้อย เป็น
ต้น โดยสามารถลงทนุได้ในทกุท าเล
ที่ตัง้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ทรัพย์สนิทีอ่ยูเ่ฉพาะในพืน้ท่ี
ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ท่ี
โดยรอบ6 

อายสุญัญาเฉลีย่ - Built-to-Suit ระยะเวลา 5-20 ปี 
- Ready-Built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3 
ปี 

Ready-built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3 ปี 

 
3. ข้อดีและข้อเสียของการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาก่อตัง้

กองทรัสต์และการแก้ไขสิทธิในการปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระท าการ 

ข้อด ี

ท าให้นกัลงทุนสามารถเลือกลงทนุในทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ด้วยตวัเอง 
โดยภายหลงัจากการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART แล้ว นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์ 
WHART จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชทัง้ในแง่ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ท าเลที่ตัง้ รวมถึงอายสุญัญาโดยเฉลีย่ ตามตารางที่แสดงไว้ข้างต้น  

ข้อเสีย 

1. อาจท าให้ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบโตได้ช้าลง เนื่องจากการแก้ไขนโยบายการลงทนุของ
กองทรัสต์ WHART ตามข้อเสนอของดบับลวิเอชเอ จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีนโยบายการลงทนุในอาคารคลงัสินค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ทีม่ิได้อยูภ่ายในพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่
โดยรอบ7  อยา่งไรก็ดีดบับลวิเอชเอมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนในการสร้างความเติบโตในทรัพย์สนิของตน และจะ
จ าหนา่ยทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ WHART ทกุปี ท าให้ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบโตไปได้อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั 

2. อาจท าให้พิจารณาได้วา่กองทรัสต์ WHART มีข้อจ ากดัในการลงทนุของอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจาย
สินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ8 อย่างไรก็ดี 
กองทรัสต์ WHART ยงัคงสามารถลงทนุในอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานที่พฒันาขึน้ตามความ

                                                           
6 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
7 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
8 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
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ต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ในทุกพืน้ที่ ซึ่งรวมถึงพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ9 นักลงทุนจึงมี
ทางเลอืกที่จะลงทนุกองทรัสต์ WHART ตอ่ไป หรือเลอืกที่จะไปลงทนุในกองทรัสต์เหมราช  

4. นิยามของค าว่า อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานที่พัฒนาขึน้ตาม
ความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ศูนย์กระจายสินค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) บริษัทย่อย นิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

ค าวา่ “อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานที่พฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-
to-Suit)” “ศูนย์กระจายสินค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-Built)” “บริษัทย่อย” “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม” “สวนอุตสาหกรรม” ที่ใช้ข้างต้น มีความหมายเดียวกับที่ใช้ในข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
ข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้คดัลอกนิยามของค าดงักลา่วดงันี  ้

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ซ่ึงพัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-

to-Suit)” หมายถึง อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ที่พฒันาหรือก่อสร้างขึน้ตามลกัษณะ
การใช้งาน รูปแบบของการขนสง่ แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย ท าเลที่ตัง้ และอาจมีส านกังานอยู่ภายใน
อาคารดงักลา่วหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอปุกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่เก่ียวข้อง อนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่มีการ
เจรจาท าความตกลงกบัลกูค้าไว้ลว่งหน้า และหากสญัญาเช่ากบัลกูค้าดงักลา่วสิน้สดุลงไม่ว่าในกรณีใดๆ และ
น าอาคารดงักลา่วออกให้บคุคลอื่นเช่า ยงัคงให้ถือว่าอาคารดงักลา่วเป็นอาคารที่พฒันาขึ น้ตามความต้องการ
ของลกูค้า 

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built)” หมายถึง อาคาร
คลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ที่พฒันาหรือก่อสร้างขึน้แบบส าเร็จรูปไว้ และอาจมีส านกังานอยู่
ภายในอาคารดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่เก่ียวข้อง โดยมิได้มีข้อตกลงหรือ
ข้อก าหนดเก่ียวกบัแบบหรือลกัษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกบัลกูค้าไว้เป็นการลว่งหน้า ลกูค้าจะได้พิจารณา
จากตวัอยา่งอาคารท่ีสร้างส าเร็จเพ่ือประกอบการตดัสนิใจวา่จะเชา่หรือไม ่และไมว่า่จะมีการพฒันาหรือก่อสร้าง
ตามที่จะตกลงกบัลกูค้าในภายหลงัไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

“บริษัทย่อย” หมายถึง ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที ่กจ. 17/2551 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมประเภทเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    

“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษาให้
เป็นเขตประกอบอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  

                                                           
9 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 5 
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“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพืน้ท่ีที่จดัไว้เพื่อการประกอบอตุสาหกรรมและกิจการอื่นที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะ
เรียกช่ือเป็นอยา่งไร ซึง่อาจขอรับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ หรือกฎหมาย
อื่น หรืออาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้จดทะเบียนเ ป็นนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5. ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

จากที่กลา่วข้างต้นการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ 
WHART ในสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่ว ถือเป็นการสละสทิธิในการลงทนุในทรัพย์สนิของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์ 
WHART จะไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลงัสินค้าส าเร็จรูปที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตัง้อยู่เฉพาะใน
พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ10ได้ รวมตลอดจนอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงานของ
บริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทย่อยของดบับลิวเอชเอ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และบริษัทยอ่ยของบริษัทมหาชนดงักลา่ว อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองทรัสต์ WHART จะเสียสิทธิในการลงทนุดงักลา่ว แต่หาก
พิจารณาถึงการกระจายการลงทนุ (Diversification) ซึง่นกัลงทนุสามารถกระท าได้ด้วยตวัเอง โดยนกัลงทนุสามารถเลือก
ลงทนุในกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สนิท่ีเหมาะกบัความเสีย่งและผลตอบแทนตามแบบที่ตวัเองต้องการ โดยเลือกลงทนุในแต่ละ
กองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
WHART และ แก้ไขในสญัญาตกลงกระท าการดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ชีแ้จง
ข้างต้น จึงเห็นควรวา่มีความจ าเป็นต้องจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาว่า
เห็นควรให้แก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขในสญัญาตกลงกระท าการตามที่ดบับลิวเอชเอร้อง
ขอหรือไม ่

กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ทรัสตีได้มีความเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาด้วย 6 

 เร่ืองที่ขอให้พิจารณา 

ผู้จดัการกองทรัสต์ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาวา่จะอนมุตัใิห้แก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 และแก้ไขสทิธิที่จะปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่
มาด้วย 5 หรือไม ่ 
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 การลงมต ิ

แก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHARTในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 และแก้ไขสทิธิที่จะปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ ตาม
ข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 จะต้องได้รับมติอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีทีไ่มม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วนัท่ี 17 
มีนาคม พ.ศ. 2559 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 120,963,422 18.28% 

นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 801,000 0.12% 
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกลุ 297,400 0.04% 
นายสมยศ อนนัตประยรู 1,051,000 0.16% 
นายมนต์ชยั พินธุประภา 200,000 0.03% 
นางสาวนลนิ อนนัตประยรู 100,000 0.02% 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 1,000 0.00% 
นายรชต ตราชวูณิช 40,000 0.01% 
นางวิภาวี เฉลมิทรัพยากร 30,000 0.00% 

รวม 123,483,822 18.66% 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2559 ในวนัที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 
10.00 น. อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือสามัญประจ าปี 2559 ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ในวนัที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2559 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดงัมีรายละเอียด 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ตวัแทน
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.whareit.com  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ หรือบคุคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้า
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ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ก็้ได้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โปรดให้ได้น าเอกสารหลกัฐานการมอบฉนัทะตามที่ระบใุนสิง่ที่สง่มาด้วย 8 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วนัประชมุด้วย 

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดท ารายงาน
ประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท ารายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2558 แบบรูปเลม่ทา่นสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่ คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณมนสัวี พริง้เพราะ  บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3159 
โทรสาร 02-753-3527 Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th  

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) กรรมการ  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่

ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
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