ที่ REMS 21/2559-TH
วันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญประจาปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2558
2.
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
3.
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับบลิวเอชเอ จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท เหมราช
พัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
4.
ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
5.
ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ
6.
ความเห็นของทรัสตี
7.
สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง
8.
วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
9.
หนังสือมอบฉันทะ
10.
ข้ อ มูลของกรรมการอิ สระของบริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จ ากัด
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
11.
แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จดั การกองทรัสต์”) ใน
ฐานะผู้จัด การกองทรั สต์ ข องทรั สต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และสิท ธิ ก ารเช่ าดับ บลิว เอชเอ พรี เมี่ ย ม โกรท
(“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญประจาปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ใน
วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่ อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงชุมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2558 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
วาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินการงานในรอบปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในสรุ ปผลการ
ดาเนินการและรายงานประจาปี 2558 สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ เ ห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ เ พื่อพิจารณารั บทราบผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทที่ผา่ นมาในรอบปี 2558
วาระที่ 3

รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ทางบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กองทรัสต์มีทรัพย์สินรวมจานวนประมาณ 9,595.35 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวมจานวนประมาณ 3,052.96
ล้ านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 6,542.39 ล้ านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิ ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกาไร
สะสมจานวนประมาณ 6,502.73 และ 39.66 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กองทรั สต์ มี รายได้ รวมประมาณ 332.47 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ ายรวมประมาณ 53.51 ล้ านบาท ดังนัน้
กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินประมาณ 278.96 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณ 62.33 ล้ านบาท และรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 97.77 ล้ านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรายการขาดทุน
สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 97.93 ล้ านบาท) ดังนัน้ กองทรัสต์คงเหลือกาไรสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด
ประมาณ 118.86 ล้ านบาท

2

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2558
วาระที่ 4

รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาแต่งตังแต่
้ งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2559 โดยเสนอผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์”) ดังนี ้
1.

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ

2.

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

3.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรื อ

4.

นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2559 คือ 1,045,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย)
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2559 ตามรายชื่อข้ างต้ น
วาระที่ 5
พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ และสัญญาตกลงกระทาการ เพื่อให้
นโยบายการลงทุนและทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ จะลงทุนเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ในการก่ อตัง้ ทรัสต์
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เมื่อเดือนเมษายน 2558 ดับบลิวเอชเอได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (“เหมราช”)
ในสัดส่วนร้ อยละ 92.88 และปั จจุบนั เหมราชอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้ วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหม
ราชมีความใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า ประกอบไปด้ วย อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื อ
อาคารโรงงาน โดยในส่วนของดับบลิวเอชเอจะมีทงแบบที
ั้
่พัฒนาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า และแบบสาเร็ จรู ป
3

ในขณะที่ของเหมราชจะพัฒนาอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปเป็ นส่วนใหญ่และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ป ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนิน
ธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราชในส่วนของอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงานไม่ทบั ซ้ อนกัน
คณะกรรมการบริ ษัทดับบลิวเอชเอจึงได้ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราช ในส่วนที่
เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของดับบลิ วเอชเอ สิ่งที่
ส่งมาด้ วย 3
ด้ วยเหมราชอยู่ในระหว่างการจัดตังทรั
้ สต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทรั สต์ เหมราช”) นโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของเหมราชที่ดบั บลิวเอชเอกาหนดจึงได้ ถกู นามาใช้ เป็ นหลักในการกาหนดนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
เหมราช โดยจะสอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของเหมราชดังกล่าว คือ ทังเหมราชและกองทรั
้
สต์เหมราช ต่างมี
นโยบายการลงทุนอาคารโรงงานและคลัง สิน ค้ า สาเร็ จรู ป (Ready-Built) ซึ่งตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ ในนิค มอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช หรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อต่อเนื่องกับพื ้นที่ดงั กล่าว รวมตลอดจนพื ้นที่หลังคาของอาคารดังกล่าว เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ นโยบายการลงทุนกองทรัสต์ WHART สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ
และจะทาให้ นโยบายการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไม่เกิดความซ ้าซ้ อนกันได้ ในส่วนที่
เป็ นอาคารโรงงานและคลัง สิน ค้ า สาเร็ จ รู ป (Ready-Built) ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ ใ นนิ ค มอุต สาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราช และ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราชหรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่อง
กับพืน้ ที่ดงั กล่าว ดับบลิวเอชเอจึงขอให้ ทรั สตีและผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 และแก้ ไขสิทธิ ปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ ทังนี
้ ้ นโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของดับบลิวเอชเอและเหมราชดังกล่าวได้ มีผลบังคับใช้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 13 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอมีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และเหมราช เป็ นต้ นมา
การปรับปรุ งนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และปรับแก้ ไขสิทธิ ปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทา
การตามที่ดบั บลิวเอชเอร้ องขอมานัน้ จะต้ องแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ข้ อ 8.1.1 วรรคแรก และ สัญญาตกลงกระทาการข้ อ
3.1 โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 และ 5 การแก้ ไขสัญญาทังสองเรื
้
่ องดังกล่าวเป็ นประเด็น
สาคัญที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อย่างมีนยั สาคัญ คือ
1.
การแก้ ไขนโยบายการลงทุน ของกองทรั สต์ WHART ตามข้ อเสนอของดับบลิวเอชเอจะส่งผลให้
นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ไม่รวมการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื อ
อาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมซึ่งจัดตังขึ
้ ้น เข้ าลงทุน
และ/หรื อพัฒนาโดยเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช (รวมเรี ยกว่า “พืน้ ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม”)

(ข)

พื น้ ที่ ที่ พั ฒ นาโดยเหมราชและ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของเหมราช ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ พื น้ ที่ ป ระกอบ
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อุตสาหกรรม หรื อ ในกรณีที่ไม่ติดกับพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้ แก่ พื ้นที่ใกล้ เคียงหรื ออยู่
โดยรอบพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อรองรับหรื อสนับสนุนธุรกิจหรื อการขยายตัวของธุรกิจ
Ready-Built ภายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมของเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช
(ค)

พื ้นที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราชมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิ
ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวหรื อเป็ นกรรมสิทธิ์ รวมหรื อสิทธิ ครอบครองร่ วมระหว่างเหมราชกับ
บริ ษัทย่อยของเหมราช ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 25581 และยังคงถือกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง
ดังกล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยพื ้นที่ดงั กล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ ตาม
กฎหมายผังเมือง ทังนี
้ ้ พื ้นที่ดงั กล่าวต้ องเป็ นพื ้นที่ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารที่เปิ ดเผยต่อทรัสตี
และผู้จดั การกองทรัสต์แล้ วเท่านัน้

(พื ้นที่ตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมเรี ยกว่า “พืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ”)
2.
การแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการจะมีลกั ษณะเป็ นการเปลีย่ นแปลงสิทธิปฏิเสธก่อน
ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูก่ บั ดับบลิวเอชเอ กล่าวคือ เป็ นการสละสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในอันที่จะ
ลงทุนในอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ของดับบลิวเอชเอ บริษัท
ย่อยของดับบลิวเอชเอ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ รวมตลอดจนอาคารคลังสินค้ า ศูนย์
กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน บริษัทย่อยของดับบลิวเอชเอที่เป็ นบริ ษัทมหาชนซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมหาชนดังกล่าว
การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าว
จึงเป็ นการเพิ่มข้ อจากัดในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ซึ่งเป็ นการดาเนินการที่สง่ ผลกระทบต่อ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรื อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบต่อสิทธิที่กองทรัสต์
WHART มีอยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึงเป็ นการแก้ ไขสาระสาคัญของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ตามที่ได้ เปิ ดเผยแก่ผ้ ู ถือหน่วยทรัสต์ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลของกองทรัสต์ WHART และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรกและการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ดังนัน้ การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ
แก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ระบุในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ อย่างไรก็ดี ในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแก้ ไขนโยบายการลงทุน
ของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าวมีลกั ษณะที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง
กองทรัสต์ WHART กับดับบลิวเอชเอ เนื่องจากดับบลิวเอชเอเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์ในฐานะที่ดบั บลิว
เอชเอถือหุ้นอยูใ่ นผู้จดั การกองทรัสต์ร้อยละ 99.99
ตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ ข้ อ 12 กาหนดเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนี ้
1

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็ นวันที่คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และ เหมราช
ในส่วนที่เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน
5

"12.

การทาธุรกรรมระหว่ างกองทรั สต์ กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์
การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังต่อไปนี ้
12.1

ด้านสาระของรายการ ต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะตามที ่กาหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญา
นี ้

12.2

ด้านระบบในการอนุมตั ิ การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที ่เกี ่ยวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อื่น นอกจากที ่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสือชี ้ชวน ให้ดาเนิ นการเกี ่ยวกับการขออนุมตั ิ การเข้าทารายการดังต่อไปนี ้
12.2.1 ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี ว่าเป็ นธุรกรรมที ่เป็ นไปตามสัญญานีแ้ ละกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง
แล้ว
12.2.2 ในกรณีทีเ่ ป็ นธุรกรรมทีม่ ี มูลค่าเกิ นกว่าหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละศูนย์ จุด
ศูนย์สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ขึ้นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้อง
ได้รบั อนุมตั ิ จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
12.2.3 ในกรณีทีเ่ ป็ นธุรกรรมที ่มีมูลค่าตัง้ แต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาทขึ้ นไป หรื อเกิ นร้อยละสาม
(3) ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติ ของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ทีม่ าประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ในกรณีทีธ่ ุรกรรมในข้อนีเ้ ป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินหลัก การคานวณมูลค่าจะ
คานวณตามมูลค่าการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์ สินทัง้ หมดของแต่ละโครงการที ่ทาให้
โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่ งรวมถึงทรัพย์สินทีเ่ กี ่ยวเนือ่ งกับโครงการนัน้ ด้วย

12.3

เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรั ส ต์ ที่ ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล ไว้ อ ย่ า งชัด เจนแล้ ว ในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล และหนัง สื อ ชี ้ ช วน
กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานีโ้ ดยอนุโลม และในกรณีทีเ่ ป็ นการขอมติ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หนังสือ
เชิ ญประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าวต้องมี ความเห็นของที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเพือ่ ประกอบการ
ขอมติ จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย"

ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนชี ้แจงว่า การจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 12 ของ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์เพื่อประกอบการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการแก้ ไขนโยบายการลงทุนและแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART จะต้ องคานวณมูลค่าสิทธิในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ
สัญญาตกลงกระทาการดังกล่าว และคานวณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสิทธิ ในการลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงไป
เปรี ยบเทียบ ทังนี
้ ้ การวิเคราะห์หามูลค่าของสิทธิ การลงทุนในทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามวิธีการคานวณที่ที่
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ปรึกษาทางการเงินอิสระพึงจะกระทาในการให้ ความเห็น จะต้ องกาหนดทรัพย์สินที่จะลงทุนเป็ นการเฉพาะ และจะต้ องมี
ขนาดรายการหรื อมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไป เพื่อนามาประเมินให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซื ้อ
หรื อขายได้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดังกล่าวมิใช่รายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รวมตลอดจนไม่ได้ มีการกาหนดช่วงเวลาการลงทุน แต่เป็ นเพียงการกาหนดนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART เกี่ยวกับประเภทหรื อลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน ด้ วยเหตุดงั กล่าว จึงไม่มีขนาด
รายการหรื อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปอันเกิดจากการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาตกลงกระทาการ
อันเป็ นผลให้ การคานวณมูลค่าสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการคานวณเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ
สิทธิในการลงทุนที่เปลีย่ นแปลง มีข้อยุง่ ยากและเกิดความไม่แน่นอน
ในการนี ้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ขอผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ ข้อ 12 คือ การจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณาแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART และ แก้ ไขสิทธิ ปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ โดยขอผ่อนผันตามมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน โดยสานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ วได้ ผ่อนผันการจัดให้ มีความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว
แม้ ว่าในกรณีนีจ้ ะไม่สามารถจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระได้ ก็ตาม อย่างไรก็ ดี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ พิจารณาข้ อเสนอของ ดับบลิวเอชเอ เกี่ยวกับการขอแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และสิทธิ
ปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการแล้ ว และขอเรี ยนชีแ้ จงข้ อมูลรวมทังความเห็
้
นของผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์นาไปประกอบการพิ จารณาลงมติแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และสิทธิปฏิเสธก่อนใน
สัญญาตกลงกระทาการ หรื อไม่ ดังนี ้
1.
ภาพรวมธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และเหมราช ผลจากการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของดับบลิวเอชเอ และเหมราชตามมติของคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ
(1)
การพัฒนาอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของ
ลูกค้ า (Built-to-Suit) ดับบลิวเอชเอยังคงดาเนินธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่
พัฒนาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit) ต่อไปในทุกพื ้นที่ รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) พื ้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่จดั ตังขึ
้ ้น เข้ าลงทุน และ/หรื อพัฒนาโดยเหมราช หรื อ
บริ ษัทย่อยของเหมราช ดังนัน้ จึงไม่มีประเด็นความทับซ้ อนของดับบลิวเอชเอและเหมราชในการพัฒนาอาคารคลังสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit)
(2)
การพัฒนาอาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ดับบลิวเอชเอมี
นโยบายดาเนินธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ในทุกพื ้นที่ที่มิได้ อยูใ่ น
พืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรม หรื อ พืน้ ที่โดยรอบ2 ในขณะที่เหมราชจะพัฒนาอาคารคลังสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน
2
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สาเร็ จรูป (Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบเท่านัน้ ดังนัน้ การพัฒนาอาคาร
คลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ าแบบสาเร็จรูปของดับบลิวเอชเอและเหมราชจึงแยกกันตามทาเลที่ตงของตน
ั้
(3)
การพัฒนาพื ้นที่หลังคา ดับบลิวเอชเอและเหมราชจะพัฒนาหลังคาบนทรัพย์สนิ ที่ได้ มีการแบ่งแยก
ขอบเขตการดาเนินธุรกิจกันอย่างชัดเจนตามทาเลที่ตงและประเภททรั
ั้
พย์สนิ ของตนเอง เมื่อการพัฒนาโครงการของ
ดับบลิวเอชเอและเหมราช ไม่ทบั ซ้ อนกันและแยกจากกันตามทีช่ ี ้แจงข้ างต้ น การพัฒนาพื ้นที่หลังคาจึงไม่ทบั ซ้ อนหรื อ
ขัดแย้ งกันไปด้ วย
2.
ความแตกต่ างของนโยบายในการลงทุนและจุ ดยืนทางยุทธศาสตร์ ของกองทรั สต์ WHART
(positioning) เปรียบเทียบการธุรกิจของเหมราช และกองทรัสต์ เหมราชจะจัดตัง้ ขึน้
กองทรัสต์ WHART
1. อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคาร
โรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า
(Built-to-Suit) ในทุกพื ้นที่รวมทัง้ (แต่ไม่จากัด
เฉพาะ) พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม และพื ้นที่
โดยรอบ3
2. อาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ า
สาเร็ จรูป (Ready-built) ที่มิได้ อยูภ่ ายในพื ้นที่
ประกอบอุตสาหกรรม และพื ้นที่โดยรอบ5
3. พื ้นที่หลังคาตามข้ างต้ น

กองทรัสต์เหมราช*
1. อาคารคลังสินค้ าหรื อ อาคารโรงงานสาเร็ จรูป
(Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรม และพื ้นที่โดยรอบ4

2. พื ้นที่หลังคาตามข้ างต้ น

*หมายเหตุ: นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชยังอยูใ่ นระหว่างการจัดทาและอยูภ่ ายใต้ การปรับปรุงตามความ
เหมาะสม โดยจะสอดคล้ องกับตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของเหมราช ซึง่ ผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิโดยมติคณะกรรมการ
บริษัทดับบลิว เอชเอ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558

จากข้ อมูลนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์เหมราชเปรี ยบเทียบกับนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ที่
ปรั บปรุ งตามที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ประกอบข้ อมูลการลงทุนของกองทรั สต์ เหมราชที่ดับบลิวเอชเอชีแ้ จงนัน้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ขอเรี ยนว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน และทรัพย์สินที่กองทรัสต์เหมราชจะลงทุนมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนดังนี ้
หัวข้ อ
ประเภททรัพย์สนิ

กองทรัสต์ WHART
ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นคลังสินค้ า
และศูนย์กระจายสินค้ า

3
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กองทรัสต์เหมราช
ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าสาเร็ จรูป

หัวข้ อ
ทาเลที่ตงั ้

อายุสญ
ั ญาเฉลีย่

กองทรัสต์ WHART
ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ตงในท
ั ้ าเล
ยุทธศาสตร์ ทางการขนส่ง เช่น บาง
นา ตราด ลาดกระบัง วังน้ อย เป็ น
ต้ น โดยสามารถลงทุนได้ ในทุกทาเล
ที่ตงทั
ั ้ งในและต่
้
างประเทศ
- Built-to-Suit ระยะเวลา 5-20 ปี
- Ready-Built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3
ปี

กองทรัสต์เหมราช
ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูเ่ ฉพาะในพื ้นที่
ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่
โดยรอบ6

Ready-built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3 ปี

3.
ข้ อดีและข้ อเสียของการแก้ ไขนโยบายการลงทุน ของกองทรั สต์ WHART ในสัญญาก่ อตัง้
กองทรัสต์ และการแก้ ไขสิทธิในการปฏิเสธก่ อนในสัญญาตกลงกระทาการ
ข้ อดี
ทาให้ นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยตัวเอง
โดยภายหลังจากการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรั สต์ WHART แล้ ว นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์
WHART จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชทังในแง่
้
ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ทาเลที่ตงั ้ รวมถึงอายุสญ
ั ญาโดยเฉลีย่ ตามตารางที่แสดงไว้ ข้างต้ น
ข้ อเสีย
1.
อาจทาให้ ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบโตได้ ช้า ลง เนื่องจากการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART ตามข้ อเสนอของดับบลิวเอชเอ จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีนโยบายการลงทุนในอาคารคลังสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ทีม่ ิได้ อยูภ่ ายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่
โดยรอบ7 อย่างไรก็ดีดบั บลิวเอชเอมีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนในการสร้ างความเติบโตในทรัพย์สนิ ของตน และจะ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ทุกปี ทาให้ ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบโตไปได้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
2.
อาจทาให้ พิจารณาได้ วา่ กองทรัสต์ WHART มีข้อจากัดในการลงทุนของอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย
สินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built) ในพืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ 8 อย่างไรก็ ดี
กองทรัสต์ WHART ยังคงสามารถลงทุนในอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความ
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ต้ องการของลูก ค้ า (Built-to-Suit) ในทุกพื น้ ที่ ซึ่งรวมถึง พื น้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ 9 นักลงทุนจึง มี
ทางเลือกที่จะลงทุนกองทรัสต์ WHART ต่อไป หรื อเลือกที่จะไปลงทุนในกองทรัสต์เหมราช
4.
นิ ยามของคาว่ า อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พัฒนาขึน้ ตาม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า (Built-to-Suit) ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า แบบส าเร็ จ รู ป (Ready-Built) บริ ษั ท ย่ อ ย นิ ค ม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม
คาว่า “อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า (Builtto-Suit)” “ศูนย์ กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built)” “บริ ษัทย่อย” “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม” “สวนอุตสาหกรรม” ที่ใช้ ข้างต้ น มีความหมายเดียวกับที่ใช้ ในข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ
ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คดั ลอกนิยามของคาดังกล่าวดังนี ้
“อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ซึ่งพัฒนาขึน้ ตามความต้ องการของลูกค้ า (Builtto-Suit)” หมายถึง อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พฒ
ั นาหรื อก่อสร้ างขึ ้นตามลักษณะ
การใช้ งาน รู ปแบบของการขนส่ง แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้ สอย ทาเลที่ตงั ้ และอาจมีสานักงานอยู่ภายใน
อาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตังตามการใช้
้
งานที่เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่มีการ
เจรจาทาความตกลงกับลูกค้ าไว้ ลว่ งหน้ า และหากสัญญาเช่ากับลูกค้ าดังกล่าวสิ ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆ และ
นาอาคารดังกล่าวออกให้ บคุ คลอื่นเช่า ยังคงให้ ถือว่าอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารที่พฒ
ั นาขึ น้ ตามความต้ องการ
ของลูกค้ า
“อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า หรืออาคารโรงงาน แบบสาเร็จรูป (Ready-Built)” หมายถึง อาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พฒ
ั นาหรื อก่อสร้ างขึ ้นแบบสาเร็ จรู ปไว้ และอาจมีสานักงานอยู่
ภายในอาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึง อุปกรณ์ ที่ติดตัง้ ตามการใช้ งานที่เกี่ยวข้ อง โดยมิได้ มีข้อตกลงหรื อ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับแบบหรื อลักษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกับลูกค้ าไว้ เป็ นการล่วงหน้ า ลูกค้ าจะได้ พิจารณา
จากตัวอย่างอาคารที่สร้ างสาเร็ จเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเช่าหรื อไม่ และไม่วา่ จะมีการพัฒนาหรื อก่อ สร้ าง
ตามที่จะตกลงกับลูกค้ าในภายหลังไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ตาม
“บริษัทย่ อย” หมายถึง ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ ใน ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาให้
เป็ นเขตประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
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“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพื ้นที่ที่จดั ไว้ เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะ
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างไร ซึง่ อาจขอรับการส่งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการลงทุน หรื อกฎหมาย
อื่น หรื ออาจไม่ได้ รับสิทธิ ป ระโยชน์ ใดๆ ตามกฎหมายก็ ได้ โดยมิ ได้ จ ดทะเบีย นเป็ นนิค มอุต สาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

จากที่กล่าวข้ างต้ นการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์
WHART ในสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าว ถือเป็ นการสละสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สนิ ของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์
WHART จะไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่เฉพาะใน
พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ 10ได้ รวมตลอดจนอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงานของ
บริ ษัทมหาชนที่เป็ นบริ ษัทย่อยของดับบลิวเอชเอ ซึ่งมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมหาชนดังกล่าว อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทรัสต์ WHART จะเสียสิทธิในการลงทุนดังกล่าว แต่หาก
พิจารณาถึงการกระจายการลงทุน (Diversification) ซึง่ นักลงทุนสามารถกระทาได้ ด้วยตัวเอง โดยนักลงทุนสามารถเลือก
ลงทุนในกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สนิ ที่เหมาะกับความเสีย่ งและผลตอบแทนตามแบบที่ตวั เองต้ องการ โดยเลือกลงทุนในแต่ละ
กองทรั สต์ ที่มีนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเห็ นว่า การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART และ แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญที่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ชีแ้ จง
ข้ างต้ น จึงเห็นควรว่ามีความจาเป็ นต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาว่า
เห็นควรให้ แก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการตามที่ดบั บลิวเอชเอร้ อง
ขอหรื อไม่
กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ทรัสตีได้ มีความเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 6
เรื่องที่ขอให้ พิจารณา
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาว่าจะอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และแก้ ไขสิทธิที่จะปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 5 หรื อไม่
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การลงมติ
แก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHARTในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และแก้ ไขสิทธิที่จะปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ ตาม
ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 จะต้ องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2559
ชื่อ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นางสาวจรี พร จารุกรสกุล
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล
นายสมยศ อนันตประยูร
นายมนต์ชยั พินธุประภา
นางสาวนลิน อนันตประยูร
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นายรชต ตราชูวณิช
นางวิภาวี เฉลิมทรัพยากร
รวม
วาระที่ 6

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
30,000
123,483,822

ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.16%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.00%
18.66%

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา
10.00 น. อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุ ง เทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ที่ มี สิท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ สามัญ ประจ าปี 2559 ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2559
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้ าประชุม ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังตั
้ วแทน
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 หรื อ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.whareit.com ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ หรื อบุคคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้ า
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ร่ ว มประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนในการประชุม ครั ง้ นี ก้ ็ ได้ ผู้จัด การกองทรั สต์ ใ คร่ ข อความร่ ว มมื อ ท่า นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์โปรดให้ ได้ นาเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามที่ระบุในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 มามอบแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุมด้ วย
อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มทางเลือกให้ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถจัดทารายงาน
ประจาปี ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทารายงานประจาปี 2558 ในรู ปแบบ CD-ROM จัดส่งให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2558 แบบรูปเล่มท่านสามารถ
ติดต่อขอรับได้ ที่ คุณปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล หรื อ คุณมนัสวี พริ ง้ เพราะ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์
จากัด เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารั กษ์ ตาบลเทพารั กษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3159
โทรสาร 02-753-3527 Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา) กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท
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