ที่

REMS036/2559
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่ อง

เรี ยนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท ครัง้ ที่ 1/2559

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

สิง่ ที่แนบมาด้ วย (1) หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท ครัง้ ที่ 1/2559
ตามที่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท ฯ”) ได้ แจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้ าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
โกรท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมานัน้
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART") ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุน
ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่สองและการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ครัง้ ที่สอง และพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการเพิ่มทุน ครัง้ ที่สอง ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงใคร่ ขอจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท ครัง้ ที่ 1/2559 มายังผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทกุ ท่าน ซึง่ ประกอบไปด้ วย
-

วาระการประชุม
รายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559
ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ทกี่ องทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สอง
สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ
สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)
สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตี)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท ครัง้ ที่ 1/2559

เรียน

ท่า นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ข องทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ ว เอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.

รายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559

2.

ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

3.

สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ

4.

สารสนเทศการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ และการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ของ
กองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์)

5.

สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตี)

6.

แบบรายงานการเพิ่มทุน

7.

วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

8.

รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกาไรตามสมมุติฐานสาหรับปี ตงแต่
ั้
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

9.

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน

10.

นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท
เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)

11.

ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ที่ดบั บลิวเอชเอเสนอ

12.

ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการที่ดบั บลิวเอชเอเสนอ

13.

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง สาหรับการแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ

14.

ความเห็นของทรัสตี

15.

คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุมและการมอบฉันทะ

16.

หนังสือมอบฉันทะ
1

17.

ข้ อมู ล ของกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จ ากั ด
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์

18.

แผนที่สถานที่จดั ประชุม

ด้ วยบริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จ ากัด (“บริ ษั ทฯ”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
(“กองทรั สต์ WHART") เห็นสมควรให้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ แ ละสิท ธิ การเช่ าดับ บลิวเอชเอ พรี เมี่ ย ม โกรท ครั ง้ ที่ 1/2559 ในวัน ที่ 2 มิ ถุน ายน
พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ แผนที่สถานที่จดั ประชุม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 17 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมจานวน 10 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
การประชุมสามัญ ประจาปี 2559 ของกองทรัสต์ WHART เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
เริ่ มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะทังหมด
้
97 คน นับจานวนหน่วยทรัสต์ได้ 360,732,715 หน่วย คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.5185 ของหน่วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ WHART โดยมติแต่ละวาระมี
รายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2558
วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจารอบปี บญ
ั ชีของกองทรัสต์ประจาปี 2558
วาระที่ 4 รายงานการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี กองทรัสต์ ประจาปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ 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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873
โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซ
2

วอเตอร์ เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้ โดยมีค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2559 คือ 1,045,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย)
โดยรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559 ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าวเป็ นไปตามที่ได้ เปิ ดเผย
ไว้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้ ว สาเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สิน
อื่นที่เกี่ยวข้ องของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการ
WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง
บริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิ การเช่าช่วงในที่ดินและรับโอน
กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ
อัน เป็ น ส่ว นควบของที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ น ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และอาคารคลัง สิน ค้ า โรงงานและ
สานัก งาน โดยทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ WHART จะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ ("ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติม") ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("WHA") มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
ทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตัง้ อยู่ท่ ี
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(ก) สิท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งในที่ ดิ น รวม 1 โฉนด (โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 129645)
ตามสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีกาหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2586 เนื ้อที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา โดย
มีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นับตังแต่
้
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART
จะเข้ าลงทุน)
(ข) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานโครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5 ขนาดพื น้ ที่ เช่ าอาคารรวม
ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร 1 พื น้ ที่เช่าลานจอดรถประมาณ

1

พืน้ ที ท่ ี ่ปรากฏตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบนั อยู่ทีป่ ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทาสัญญากับผู้เช่า ได้มี
การดัดแปลงพืน้ ที ่ภายในคลังสิ นค้าอาคาร C, D, E และ F ของผู้เช่าซึ่ งทาให้พืน้ ที ่ใช้สอยได้จริ งอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้ นี ้
WHA ได้ยืน่ ขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองการใช้อาคาร
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2,378.90 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 50,143.60
ตารางเมตร
(ค) กรรมสิทธิ์ ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์ สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ ดินและอาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5
หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และพื ้นที่เช่าหลังคา
โครงการ WHA Mega Logistics Center กม. 5 ยังมีผ้ ูเช่าไม่ครบเต็ม
จานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3
ปี สาหรับพื ้นที่เช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน2 และเป็ นระยะเวลา
25 ปี สาหรับพืน้ ที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่ าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. ส าหรั บ พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิ จิ ต ร กม. 5 อาคาร G ซึ่งมี ผ้ ูเช่ าอยู่ในปั จ จุบัน แต่
สัญ ญาเช่าดังกล่าวจะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม
2560 หากครบกาหนดอายุการเช่าวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังกล่าว
แล้ ว ผู้เช่ าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ หรื อ อยู่ในระหว่างการ
เจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า WHA จะ
ชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่า
ดังกล่าว จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่
เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไป
ตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA
ต่อไป
3. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิ จิ ต ร กม. 5 นี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าลงทุ น โดยการเข้ าท า

2

WHA รับชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที ่เช่ารวมตามที ่ระบุไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบนั คื อ ประมาณ 62,105.25
ตารางเมตรเฉพาะในส่วนทีย่ งั ไม่มีผู้เช่าเท่านัน้
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สัญญาดังนี ้
3.1. สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินกับ WHA (ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิการ
เช่าช่วงจากบริ ษัท อรุณวงศ์ รัตน์ จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทของเจ้ าของ
ที่ดิ น ) ในฐานะผู้ให้ เช่าช่ วงและผู้เช่าจากเจ้ าของที่ ดิ น ) เพื่ อ ให้
กองทรั สต์ WHART เข้ าเป็ น ผู้เช่ าช่ วงจากบริ ษั ท อรุ ณ วงศ์ รัต น์
จากัด
3.2. สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน (อาคารคลังสินค้ า และสานักงาน)
กับ WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของอาคารคลังสินค้ าและสิง่ ปลูกสร้ าง และ
3.3. สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินกับ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินอื่น ๆ
ในโครงการดังกล่าว
ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ มูลค่า ของทรั พ ย์ สิน โครงการ WHA Mega
Logistics Center กม. 5 ที่ กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุน นัน้ ให้ เป็ น ไปตาม
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
(2)

โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้ อยู่ ณ แขวง
สามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
(ก)

(ข)

(ค)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น รวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่ 1482, 42151,
42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 แ ล ะ
45005) เนื ้อที่ตามโฉนด 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอาคารคลัง สิ น ค้ าและส านัก งานโครงการ WHA
Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพื น้ ที่ เช่า อาคารรวม
ประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ
1,350.00 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เ ช่ า หลั ง คารวมประมาณ
59,986.30 ตารางเมตร3
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ WHA

3

พื ้น ที ่เช่ าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้น ที ่เช่ า หลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อ
ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่ งจะไม่รวมหลังคาของอาคาร
เลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
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Mega Logistics Center ลาดกระบัง

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบัน แม้ พืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานมีผ้ ูเช่าครบเต็ ม
จานวนพื ้นที่แล้ ว (โดยมีผ้ เู ช่าสองราย คือ Osotspa Co., Ltd. และ LF
Logistics (Thailand) Limited อยู่ในระหว่า งขัน้ ตอนการลงนามใน
สัญ ญา) แต่อ ย่างไรก็ ดี หาก ณ วัน ที่ ก องทรั สต์ WHART เข้ า ลงทุน
ปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและสานักงานทีย่ งั มีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็ม
จานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3
ปี สาหรับพืน้ ที่เช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และสาหรับพื ้นที่
เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังที่ยัง
ไม่ มี ผ้ ู เช่ า กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่ า เช่ า ให้ แก่
กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่หลังคาดังกล่าว4 โดย WHA จะชาระ
ค่ า เช่ า หลัง คาให้ แก่ ก องทรั ส ต์ WHART เป็ นระยะเวลา 15 ปี หรื อ
จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระ
ค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สิทธิแก่ WHA และ/
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้
ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่
WHA รับ ชาระค่าเช่ าหลังคาให้ แก่ก องทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ
และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่
กองทรั ส ต์ WHART (ถ้ ามี ) (“สิ ท ธิ ใ นการเช่ าหลั ง คา”) ทัง้ นี ก้ าร
กาหนดระยะเวลา 15 ปี เป็ นระยะที่เหมาะสมที่จะดาเนินโครงการผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ที่ติดตัง้ บน
หลังคา โดยเป็ นระยะเวลาที่ยาวเพียงพอและมีความยืดหยุ่น ที่ทาให้
ทัง้ WHA มี ค วามเป็ นไปได้ สูง ที่ จ ะลงทุ น ในโครงการได้ ในขณะที่
กองทรัสต์ WHART ได้ ประโยชน์ จากกระแสเงิ นสดค่าเช่าระยะยาว
นอกจากนี ้ WHA ได้ ด าเนิ น การเสริ ม ความแข็ งแรงของหลังคาเพื่ อ
รองรับการนาพื ้นที่หลังคาไปผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า
4

พื ้น ที ่เช่ าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็ นพื ้น ที ่เช่ า หลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื ่อ
ประกอบธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่ งจะไม่รวมหลังคาของอาคาร
เลขที ่ 7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2)
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พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตัง้ บนหลังคาได้ ทันทีที่สามารถเริ่ มดาเนิน
โครงการได้
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิ ในการเช่า
หลังคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การ
ชาระค่าเช่าหลังคาของ WHA ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการเป็ นอัน
สิ ้นสุดลง อย่างไรก็ดี เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 15 ปี ดังกล่าวแล้ ว
และยังไม่มีผ้ เู ช่าหลังคาจากกองทรัสต์ WHART และ WHA และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคา WHA
อาจขอชาระค่าเช่าหลังคาต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
โดยยังคงไว้ ซึ่งสิทธิในการเช่าหลังคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว
หรื อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA อาจใช้ สิทธิในการ
เช่าหลังคาจากกองทรัสต์ WHART ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตก
ลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในโครงการ WHA Mega Logistics Center
ลาดกระบังนี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
ดังนี ้
2.1. สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สนิ (ทีด่ ินและอาคารคลังสินค้ า) กับ
WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดิน อาคารคลังสินค้ าและสิง่ ปลูกสร้ าง
และ
2.2. สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ กับ WHA ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่นๆ
ในโครงการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center ลาดกระบัง ที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุ น นัน้ ให้
เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน
(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)

166 ไร่ 36 ตารางวา

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

159,141.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่

3,728.90 ตารางเมตร
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กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ
พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

110,129.90 ตารางเมตร

รายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 2 และให้ ถื อเอารายละเอี ย ดทรั พ ย์ สิน ที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่ อการเพิ่ม ทุนของกองทรัสต์ WHART ในครั ง้ ที่ 2 นี ้ เป็ น รายละเอียดอสังหาริ ม ทรัพย์ ที่ กองทรัสต์
WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม
ก่อนการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติม ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีผ้ ูประเมินราคา
อิสระจานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคาจากัด และบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด ซึง่ ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

ชื่อโครงการ

วิธีการ
ประเมิน

โครงการ WHA
Mega Logistics
Center ชลหาร
พิจิตร กม. 5

พิจารณาจาก
รายได้
(Income
Approach)

1,406.0

1,405.0

1,545.5

โครงการ WHA
Mega Logistics
Center ลาดกระบัง

พิจารณาจาก
รายได้
(Income
Approach)

2,603.0

2,421.0

2,663.1

4,009.0

3,826.0

4,208.6

รวม

มูลค่าไม่เกินร้ อยละ
บริ ษัท กรุงเทพประเมิน บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท
110 ของราคาประเมิน
ราคา จากัด1
แอดไวเซอรี่ จากัด2
ต่าสุด

1

ราคาประเมิ น มู ล ค่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท กรุ งเทพประเมิ น ราคา จากัด ตามรายงานการประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 4 เมษายน 2559 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์
WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)

2

ราคาประเมิ นมู ลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ตามรายงานการประเมิ น
มู ล ค่ า อสังหาริ ม ทรัพย์ ฉบับ ลงวัน ที ่ 1 เมษายน 2559 (ราคา ณ วัน ที ่ 1 ธัน วาคม 2559 ซึ่ งคาดว่ าเป็ นวัน ที ่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที จ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)
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หมายเหตุ: รายละเอียดราคาประเมินอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละโครงการที่ กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุน เพิ่ ม เติม ทัง้ สิน้ ไม่ เกิ น 4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม ค่าธรรมเนี ยมการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) โดยราคาที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้
จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้ อย
ละ 10 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ทังนี
้ ้ ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังกล่าว
จะต้ องเป็ นไปตามจ านวนเงิ น เพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ WHART ที่ ได้ จากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เงินกู้ยืม และจานวนเงินจากเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ ตามรายละเอียดที่
จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 3
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ มีความประสงค์ ที่จะแต่งตัง้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึ่ง เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รายใหญ่ รายหนึ่ ง ของกองทรั ส ต์ WHART รวมทัง้ เป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง กองทรั ส ต์ WHART ลงทุ น อยู่ ใ นปั จจุ บั น ให้ เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ด้ วย
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)
WHA ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ให้ ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ WHART แล้ ว ซึง่ รวมถึงประเด็นที่ยงั คงค้ างจาก
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกัน
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อหากไม่สามารถดาเนินการได้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยความ
เสีย่ งดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(2)
ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
(3)
กองทรั ส ต์ WHART ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART
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ในการนี ้ บริ ษัท ฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนุมตั ิมอบอานาจให้ บริ ษัท ฯเป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1)

กาหนดรู ปแบบการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์ สิน วิธีการประเมินราคาทรัพ ย์สิน
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการแต่งตัง้
WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะซื ้อและ
เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ
และ/หรื อ สัญญาโอนสิทธิการเช่า ช่วง และ/หรื อ สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ น
ต้ น

3)

เข้ าทาสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับใหม่ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญ ญาแต่งตัง้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับเดิมเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์
WHART

4)

ดาเนิน การอื่ น ใดอัน จาเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ างต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ช่วงในการด าเนิ น การดังกล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้ างต้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ และ

5)

ใช้ ดลุ พินิจในการที่จะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สินบางโครงการ หรื อลงทุนหรื อไม่
เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น บางส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม และ/หรื อ ก าหนด
เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่ง
การเจรจาต่อรองกับเจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ WHART
จะเข้ าลงทุน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART
และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพันให้ แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ

อนึ่ง เมื่ อ กองทรั สต์ WHART ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯ จะ
ดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
ความเห็นของบริษัทฯ
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ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ค วรพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม
เนื่องจากบริ ษัท ฯ คาดว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ครั ง้ นีเ้ ป็ น การลงทุนในทรั พย์ สินที่ มี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กับ กองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะทาให้
รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระจาย
ความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของ
แหล่งที่ มาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ ของกองทรั สต์ WHART อันจะก่อให้ เกิ ด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHARTและผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
บริ ษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค รั ง้ นี เ้ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของกองทรั ส ต์ WHART
เนื่ อ งจากการลงทุน ดังกล่า วเป็ น การลงทุน ในทรั พ ย์ สินที่ มี ศัก ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่งจะเพิ่ ม
ผลประโยชน์ ให้ กับกองทรั สต์ WHART โดยมีโอกาสจะทาให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของ
กองทรัสต์ WHART มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
นอกจากนี ใ้ นการก าหนดราคาสุด ท้ ายที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์ WHART จะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่มีความ
เกี่ ย วข้ อง โดยบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ก าหนดไว้ ไม่ เ กิ น
4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงาน
การประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ 10 นัน้
เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล และอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เห็นควรให้ แต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ ทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ในครัง้ นี ้ เนื่องจาก WHA มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการ
คลังสินค้ า ซึง่ จะสามารถดูแลและให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าเดิม รวมทังบริ
้ หารจัดการทรัพย์สนิ ให้ กบั กองทรัสต์
WHART ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต่ อ ไป ในการนี ้ เนื่ อ งจาก WHA เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ของตนเอง และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ซึ่งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ประเภท
เดียวกันกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม บริ ษัทฯ จะกาหนดมาตรการในการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA ตามแนวทางเดิมเมื่อ
ครัง้ จัดตังกองทรั
้
สต์ WHART ที่กาหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทาการฉบับจัดตังกองทรั
้
สต์ WHART
ทังนี
้ ้ รายละเอียดจะเป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อไป
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ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ในการพิจารณาความสมเหตุผลของ
อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ WHART นัน้ บริ ษัทฯ
ได้ ทาการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ที่ WHA จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
WHART กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์ WHART ในปั จจุบัน บริ ษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเนื่องจาก WHA เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมาตังแต่
้
ต้ น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชานาญในการ
บริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน อีกทังยั
้ งมีความชานาญในการ
บริ หาร จัดการ และมีทีมงานด้ านต่างๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHA นันถื
้ อว่าเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
้ ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมเป็ นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็ นธุรกรรมที่ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ WHART
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปอย่างราบรื่ น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมตั ิการมอบ
อานาจให้ บ ริ ษั ท ฯ มีอานาจดาเนิ นการตามที่เสนอข้ างต้ น โดยเมื่อ กองทรัสต์ WHART ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ต่อไป
การลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART เข้ าข่ายเป็ น การได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน หลัก
เพิ่มเติมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และเป็ นการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จัด การกองทรัสต์ หรื อ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกับ ผู้จัด การกองทรั สต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้ แต่
20,000,000 บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูง
กว่า ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์
ของกองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสีย งของผู้ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดดังกล่า ว บริ ษั ท ฯ จะไม่นับ รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ ผู้ที่ เป็ น เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าช่ วง ผู้โอนสิท ธิ การเช่า ช่วง หรื อ ผู้ให้ สิท ธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
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

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
60,000
123,513,822

ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.16%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.01%
18.67%

ทังนี
้ ้ WHA เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ของ WHA จึงเป็ นการ
ทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันกับ บุคคลที่เกี่ ย วโยง บริ ษั ท ฯ ได้ แนบสารสนเทศการได้ มาซึ่งสิน ทรัพ ย์ ของ
กองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ WHA ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
4 และ รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริ ษัทฯ ได้ สอบทาน
ข้ อมูลในสารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์
WHART กับ WHA แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ WHA ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทา
ให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการตามวาระนี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทารายการตามวาระนี ้ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 3, 4, 5 และ 6 ทุกรายการเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการตามวาระนี ้
บริ ษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่ 3, 4, 5 และ 6 ต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ WHART ครั ้ง ที่ 2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรั สต์ ใหม่ จานวนประมาณไม่ เกิน 316,290,000 หน่ วย เพื่อลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์
และสิทธิการเช่ าของอสังหาริมทรั พย์ และทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรั พย์ สินของ
กองทรั ส ต์ WHART ที่ มี อยู่เดิ ม และวิธี การกาหนดราคาหน่ วยทรั ส ต์ ท่ ี อ อกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2
กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น
4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิ จเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะมาจาก
้
3 ส่วนได้ แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้ระยะยาวจากการกู้ยืมเงิน และ (3)
เงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุน
ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์ WHART นัน้ จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของ
อัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ในปั จจุบนั ใน
ส่วนของโครงสร้ างเงินทุน บริ ษัทฯ เห็นควรให้ มีการใช้ เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดย
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เพิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์ WHART จ านวนประมาณไม่ เกิ น
316,290,000 หน่วย
โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้จะเป็ นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนด
โดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์ สินที่จัดทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะ
ตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั
ลงทุน จะได้ รับ (3) ศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ ของทรั พ ย์ สิน (4) อัต ราดอกเบี ย้ ทัง้ ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้ องการของนั ก ลงทุ น สถาบั น
(Bookbuilding) ทัง้ นี ้ ราคาหน่วยทรัสต์ขนต
ั ้ ่าที่จะออกและเสนอขายจะมีราคาไม่ต่ากว่าหน่วยละ 9
บาท โดยผู้จัดการการจัด จาหน่าย และผู้จัด จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART อาจเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ ที่ 2
นี ้เป็ นจานวนเงินทุน จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่มและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ของกองทรัสต์ WHART) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในกรรมสิทธิ์
และสิทธิการเช่าเพิ่มเติมดังรายละเอียดในวาระที่ 2 และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และสร้ างผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผล
แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ นอกจากนี ก้ ารที่ ก องทรั ส ต์ WHART มี จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ เพิ่ ม ขึน้ ส่ง ผลให้
กองทรั สต์ WHART จะมี ข นาดที่ เพิ่ ม ขึน้ ซึ่งจะเป็ น ที่ น่าสนใจต่อ นัก ลงทุน และบริ ษั ท ฯ คาดว่า จะ
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สามารถส่งเสริ มให้ เกิดสภาพคล่องในตลาดรองเพิ่มขึ ้น อีกทังกองทรั
้
สต์ WHART จะสามารถกระจาย
ความเสีย่ งจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการและบริ หารกองทรัสต์ WHART ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ รวมถึงหน้ าที่
และความรับผิดชอบในการนาเงินของกองทรัสต์ WHART ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน
อื่น รวมทังการหาผลประโยชน์
้
การซื ้อ เช่าจาหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเห็นควรที่
จะนาเงินมัดจาตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ มาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม โดยบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า การน าเงิ น มั ด จ าดัง กล่ า วมาใช้ ประโยชน์ ใ นการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมจะช่วยให้ กองทรัสต์ WHART มีโครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น โดยจะทาให้ ต้นทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมต่าลงส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อ ทรัสต์ดีขึ ้น
โดยในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะดาเนินการให้ กองทรัสต์
WHART นาเงินมัดจา ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะได้ รับจากผู้เช่าจานวนประมาณ 55,000,000 บาท มา
ใช้ เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะคานึงถึงการบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง
ของกองทรัสต์ WHARTด้ วย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ อาทิเช่น การกาหนดจานวน
เงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การที่จะนามาใช้ เป็ นเงินทุน การกาหนดโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะนา
เงินมัดจาตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอน
ผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นสาคัญ รายละเอียด
ของการนาเงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมจะ
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิ การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
โดยการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ เพิ่ ม เติ ม ของกองทรั สต์ WHART จ านวนประมาณไม่ เกิ น
316,290,000 หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในปั จจุบนั จานวน 661,670,000 หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จานวน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 977,960,000 หน่วย และกองทรัสต์ WHARTจะนาเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การมาใช้
เป็ นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมในจานวนประมาณ 55,000,000 บาท รวมถึงขอให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยให้ ถือ
ว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่
เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ บริ ษัทฯ มีอานาจ
1)

กาหนดรู ปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
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ขาย และจานวนเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อมาใช้
เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่กาหนด
ไว้ ข้างต้ น
2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

3)

ดาเนิน การอื่ น ใดอัน จาเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ างต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน และ วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2
และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 และ 7 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เพื่อลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ได้ น าเสนอทุก ประการ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ คาดว่า การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ นอกเหนือจากการสร้ างโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่เล็งเห็นแล้ ว
ว่ามีศกั ยภาพที่ดีในอนาคตและเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ดงั กล่าวไว้ แล้ ว
ข้ างต้ น ยังท าให้ กองทรั สต์ WHART มีโอกาสที่จะขยายการลงทุน เพิ่ มเติ มในสินทรั พ ย์ ภายใต้ ก าร
บริ ห ารงานของ WHA บริ ษั ทหนึ่ ง ในกลุ่ ม บริ ษั ทของ WHA GROUP ซึ่ ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ ด้านธุรกิจคลังสินค้ าและโรงงาน ให้ เป็ นศูนย์ กระจายสินค้ าที่ได้ มาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ ของกองทรัสต์ WHART ต่อไปในอนาคต โดยกาหนดให้ มติของที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 ปี นบั จากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ
รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ มีอานาจดาเนิน การตามที่เสนอข้ างต้ น ทัง้ นี ้ เมื่อ กองทรัสต์ WHART
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว บริ ษัทฯจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 3 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิ
การทารายการในวาระที่ 2 แล้ วนัน้ วาระที่ 3 นี ้จะไม่ถกู เสนอให้ พิจารณาเพื่อลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART เข้ าข่ายเป็ นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่
มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรั สต์
WHART จะต้ องได้ รั บ มติ อ นุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวน

16

หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนี ้
อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสีย งของผู้ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดดังกล่า ว บริ ษั ท ฯ จะไม่นับ รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ ม ทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ ผู้ที่ เป็ น เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าช่ วง ผู้โอนสิท ธิ การเช่า ช่วง หรื อ ผู้ให้ สิท ธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
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

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
60,000
123,513,822

ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.16%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.01%
18.67%

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการตามวาระนี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทารายการตามวาระนี ้ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2, 4, 5 และ 6 ทุกรายการเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการตามวาระนี ้
บริ ษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่ 4, 5 และ 6 ต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีอ อกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 และการนาหน่ วยทรัสต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ผ่าน
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่าย ซึ่งอาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยแบ่ง ออกเป็ น
2 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(รวมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าช่วง ผู้โอนสิทธิการเช่าช่วง และผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน) (Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม
ในครัง้ นี ้ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อ น้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร
หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ให้ แก่
(1) บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ ต ามประกาศสานัก งานคณะกรรมการการก ากับ หลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ป ระชาชนทั่วไป (Public Offering)
ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
และ/หรื อให้ แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่
เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกิน
กว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่
ละประเภท
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อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อ
กลุม่ บุคคลใดเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART
ในการนี ้ บริ ษั ทฯ จะดาเนิ นการยื่น ค าขอต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เพื่อ ขอให้
พิ จ ารณารั บ หน่ว ยทรั สต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ของกองทรั สต์ WHART เป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยให้ ถื อ ว่ า มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง
มอบหมายให้ บริ ษัทฯ มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1)

พิจารณากาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่ มี สิท ธิ จ องซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ ที่ จ ะเสนอขาย โดยวิ ธีก ารเสนอขายแก่ เสนอขายให้ กับ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิม

2)

พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย
ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิจอง
ซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่ อ นไขและวิธี การจองซือ้ รวมถึ งเงื่อ นไขและ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจัดสรร กรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและ
้
จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นักลงทุ นอื่น
ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ล งทุน รายใด หากเป็ น ผลให้ ก ารเสนอขายหรื อ การจัด สรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
เสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์

3)

ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ ะออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ และ
ด าเนิ น การในการยื่ น ค าขอต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย เพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณารั บ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

4)

เจรจาต่อรองเข้ าทาจัดเตรี ยมแก้ ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตังที
้ ่
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ผู้จัดการการจัดจาหน่าย และผู้จัดจาหน่าย ซึ่งอาจเป็ น บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับทรัสตี เพื่ อ
ดาเนินการดังกล่าว
5)

จัดเตรี ยม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรื อการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จาเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกับ การเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ การจัด สรรหน่ว ยทรั ส ต์ และการน า
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง และกระทาการอื่นใดที่
จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นสาเร็ จครบถ้ วน และ

6)

ดาเนิน การอื่ น ใดอัน จาเป็ น หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ างต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดให้ มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1
ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ มีอานาจ
ดาเนินการตามที่เสนอข้ างต้ น เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว
บริ ษัทฯจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 4 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 และ 3 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
ไม่อนุมตั ิการทารายการในวาระที่ 2 และ 3 หรื อไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 แล้ วนัน้ วาระที่ 4 นี ้จะไม่ถกู
เสนอให้ พิจารณาเพื่อลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั สต์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า มติ เสีย งข้ า งมากซึ่ง คิ ด เป็ น จ านวนเกิ น กว่า กึ่ งหนึ่ งของ
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
ชื่อ
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
19,971,600
15,114,416
รวม
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ร้ อยละ
3.02%
2.28%

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการตามวาระนี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทารายการตามวาระนี ้ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2, 3, 5 และ 6 ทุกรายการเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการตามวาระนี ้
บริ ษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่ 5 และ 6 ต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกู้ ยื ม เงิ น ทั ้ง หมดจ านวนรวมวงเงิน กู้ ระยะยาวและวงเงิน กู้ ระยะสั ้น
ประมาณไม่ เกิน 1,350,000,000 บาท และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าของอสังหาริมทรัพย์ และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติมจากทรัพย์ สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กองทรัสต์ WHART
สืบ เนื่ อ งจากวาระที่ 2 ซึ่งเกี่ ยวกับ โครงสร้ างเงิ น ทุน ที่ กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุน ใน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น 4,190,000,000 บาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง) บริ ษัทฯ เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ูที่
เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกัน
ชี วิ ต และบริ ษั ท ประกัน วิ น าศภัย โดยผู้ใ ห้ ก้ ูอ าจเป็ น บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ กองทรั ส ต์ WHART
หรื อทรัสตีของกองทรัสต์ WHART ในจานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสันประมาณไม่
้
เกิน
1,350,000,000 บาท ประกอบด้ วยวงเงินกู้ระยะยาวจานวนประมาณไม่เกิน 1,300,000,000 บาทเพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ วงเงินกู้ระยะสันจ
้ านวนประมาณไม่เกิน 50,000,000 บาท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART ซึ่งเมื่อรวมกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART
ในปั จจุบนั จะไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHART
ภายหลัง จากการเพิ่ ม เงิ น ทุ น ของกองทรั ส ต์ WHART ในครั ง้ นี ้ และอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารให้
หลักประกันในการกู้ยืมเงินครัง้ นี ้ ในรูปของ (1) การจานองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ตลอดจนอาจ
รวมถึงอาคารคลังสินค้ า และสานักงาน ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ การโอนสิทธิการเช่า
ช่วงเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ของผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี และ (4) หลักประกันการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่ผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกัน
กาหนดเพิ่มเติมในสัญญาเงินกู้ โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ
ของการกู้ยืมตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยมื ดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลา
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การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่ อการเพิ่ ม ทุนของกองทรั สต์
WHART
บริ ษัทฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกัน
ดังกล่า ว โดยก าหนดจ านวนเงิ น กู้ยื ม รวมวงเงิ น กู้ระยะยาวและวงเงิ น กู้ระยะสัน้ ประมาณไม่เกิ น
1,350,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ บริ ษัทฯมีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1)

ก าหนดรายละเอี ย ดหลัก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ในการกู้ยื ม เงิ น อาทิ จ านวนเงิ น อัต รา
ดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน รวมถึงหลักประกัน โดยให้ สอดคล้ อง
กับแนวทางที่กาหนดไว้ ข้างต้ น

2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกันหรื อสัญญา
และข้ อ ผูก พัน อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การกู้ยืม เงิ นของกองทรั สต์ WHART จัด ส่งเอกสารใดๆ
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน
และการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ควรพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART ในจานวนเงินรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้
ระยะสัน้ ประมาณไม่ เกิ น 1,350,000,000 บาท และการให้ ห ลัก ประกัน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งอนุมัติ
มอบหมายให้ บริ ษัทฯ กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกัน และเจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และ
การให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 5 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2, 3 และ 4 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติไม่อนุมตั ิการทารายการในวาระที่ 2, 3 และ 4 หรื อไม่มีการพิจารณาวาระใดวาระหนึง่ แล้ ว วาระที่ 5
นี ้จะไม่ถกู เสนอให้ พิจารณาเพื่อลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกิน
กว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ซึง่ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาทีเ่ ป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุม
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัท ฯ จะไม่นบั รวมคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
ชื่อ
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
19,971,600
15,114,416

ร้ อยละ
3.02%
2.28%

รวม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการตามวาระนี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทารายการตามวาระนี ้ก็ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนุมตั ิการเข้ าทารายการในวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ทุกรายการเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการตามวาระนี ้
บริ ษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การกู้ยืมเงินเพื่อ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอาจกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ น
บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกับ ทรั สตี บริ ษั ท ฯ ได้ แ นบสารสนเทศการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของกองทรั สต์
WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 และ รายงานความเห็นที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกับทรัสตี แล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอ
รับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กับทรัสตีไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรั สต์ WHART ที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ดาเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 บริ ษัทฯ เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิให้ มีการเข้ า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่
5 ดังต่อไปนี ้
-

การเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่าช่วงของ
อสังหาริ มทรัพย์ และทรัพ ย์สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เพิ่มเติมจากทรัพ ย์สินของกองทรัสต์
WHART ที่มีอยูเ่ ดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA
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-

การเข้ าท าสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ สาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั ส ต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA

-

การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ถ้ ามี)

-

การเข้ าทาสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
ที่จะออกใหม่ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

-

รายการอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แนบสารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันของกองทรั สต์ WHART ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 4 และ 5 และ รายงานความเห็ นที่ ป รึ กษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 9 เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา โดยบริ ษั ท ฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศการได้ ม าซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ และการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของกองทรั สต์ WHART แล้ ว ด้ ว ยความ
ระมัด ระวัง และขอรั บ รองว่าข้ อ มูล ในสารสนเทศ ไม่เป็ น เท็ จ และไม่ ท าให้ บุค คลอื่ น สาคัญ ผิ ด ใน
สาระสาคัญ
ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตามวาระที่ 2 - วาระที่ 5
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 6 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติไม่อนุมตั ิการทารายการในวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หรื อไม่มีการพิจารณาวาระใดวาระหนึง่ แล้ ว วาระที่
6 นี ้จะไม่ถกู พิจารณาเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
การเข้ าท ารายการดังกล่าวของกองทรั สต์ WHART จะใช้ เกณฑ์ ที่เข้ ม งวดที่ สุด กล่า วคื อ
เกณฑ์ ก ารเข้ าท าสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ และลงทุนทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่
เดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA และการเข้ าทาสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์
สาหรับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA โดยต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้
ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทา
ทีเ่ ป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสีย งของผู้ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดดังกล่า ว บริ ษั ท ฯ จะไม่นับ รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทีเ่ ป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
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
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
รวม
วาระที่ 7

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
60,000
19,971,600
15,114,416
158,599,838

ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.16%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.01%
3.02%
2.28%
23.97%

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ กองทรั สต์ WHART รวมถึงการเข้ าทา และ/
หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของกองทรั สต์ WHART
และการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม
บริ ษัทฯ เห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์
WHART รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ ปรับปรุงข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากกองทรัสต์ WHART ได้ ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1 ที่
ผ่านมาและที่จะลงทุนเพิ่มเติมในการลงทุนครัง้ ที่ 2 จึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยการเพิ่ มทุน ครัง้ ที่ 1 ที่ผ่านมา และ/หรื อทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนในครัง้ นี ้
โดยจัดทาเป็ นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม ในสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ WHART ทังนี
้ ้ การแก้ ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขเงื่อนไขสาระสาคัญอันกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด
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รายละเอียดทรัพย์สนิ เพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1 ที่ผา่ นมาและที่จะลงทุนเพิ่มเติมในการ
ลงทุนครัง้ ที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 และให้ ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการเพิ่มทุนของ
กองทรั สต์ WHART ในครั ง้ ที่ 1 ที่ผ่านมาและครัง้ ที่ 2 นี ้ เป็ นรายละเอียดบัญ ชี ทรั พย์ สิน เพิ่ มเติม ใน
สัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ WHART
ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ค วรพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาก่ อ ตัง้ กองทรั สต์ WHART
รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1 ที่ผา่ นมา และ/หรื อทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 2 นี ้
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 7 นี ้หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมัติการทารายการในวาระที่ 2 - 6
หรื อไม่มีการพิจารณาวาระใดวาระหนึ่ง แล้ ว วาระที่ 7 นีจ้ ะถูกพิจารณาเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
เฉพาะการระบุทรัพย์สนิ เพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1 ที่ผา่ นมา
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกิน
กว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
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

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
60,000
123,513,822
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ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.16%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.01%
18.67%

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ข้อ 5.2.3
ด้ วยกองทรัสต์ WHART มีภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน อันเป็ นรายการที่ไม่สามารถนามาคานวณ
กาไรสุทธิ ของกองทรัสต์ WHART จึงถือเป็ นสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการดาเนินงาน เช่นเดียวกับ
รายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด แต่สามารถนามาพิจารณาจ่ายเป็ นเงินผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยในกรณีที่กองทรัสต์ WHART มีกาไรสะสม เงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนดังกล่าวสามารถนามาจ่ายได้
ในรู ปกาไรสะสมเท่าที่มี แต่ในกรณี ที่กองทรัสต์ WHART ไม่มีกาไรสะสม เงินภาษี มูลค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน
ดังกล่าวจะต้ องนามาจ่ายในรูปเงินลดทุน
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ WHART ยังไม่สามารถจ่ายเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนดังกล่าวได้ แม้
จะเป็ นรายการที่ ถื อว่าเป็ นสภาพคล่องส่วนเกิ น โดยไม่มี มติ ของที่ ประชุมผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ให้ ลดทุน
เนื่องจากสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ WHART ไม่ได้ กาหนดเหตุลดทุนกรณีที่กองทรัสต์ WHART มีสภาพคล่องตัว
เกินจากภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนไว้ อย่างชัดเจน
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณี ที่
กองทรัสต์ WHART มีสภาพคล่องส่วนเกิ นจากเงินภาษี มูลค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน หรื อกรณี อื่นใดในทานอง
เดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ แก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ข้ อ 5.2.3 จากเดิม
“5.2

เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
......
5.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณ
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.1 แห่งสัญญานี ้”
เป็ นดังนี ้
“5.2

เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
......
5.2.3 กองทรัสต์ มีสภาพคล่องส่วนเกิ นใดๆ จากเงิ นสดจากการดาเนินงานซึ่งรวมถึงรายการ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิ ที่ปรับ ปรุ งแล้ วของกองทรัสต์
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.1 แห่งสัญญานี ้ หรื อ เงินสดจากภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน หรื อ เหตุอื่นใด”
ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ข้อ 5.2.3
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART
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มีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน หรื อกรณีอื่นใดในทานองเดียวกัน โดยไม่ต้องขอ
มติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การลงมติ
วาระนีต้ ้ องได้ รับ มติ อนุมัติ จากที่ ประชุม ผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ ในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้
วาระที่ 9

ก.

พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ และสัญญาตกลงกระทาการ เพื่อให้
นโยบายการลงทุนและทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ จะลงทุนเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ในการก่ อตัง้ ท
รัสต์ และการได้ รับจัดสรรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เหมราชที่จะจัดตัง้ ขึน้
วัตถุประสงค์ และเหตุผลของข้ อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาตกลงกระทาการ

เมื่อเดือนเมษายน 2558 ดับบลิวเอชเอได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (“เหมราช”)
ในสัดส่วนร้ อยละ 92.88 และปั จจุบัน เหมราชอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนือ่ งด้ วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหม
ราชมีความใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า ประกอบไปด้ วย อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื อ
อาคารโรงงาน โดยในส่วนของดับบลิวเอชเอจะมีทงั ้ แบบที่พัฒ นาขึน้ ตามความต้ องการของลูกค้ า และแบบสาเร็ จรู ป
ในขณะที่ของเหมราชจะพัฒนาอาคารโรงงานสาเร็ จรู ปเป็ นส่วนใหญ่ และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ป ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนิน
ธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราชในส่วนของอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงานไม่ทบั ซ้ อนกัน
คณะกรรมการบริ ษัทดับบลิวเอชเอจึงได้ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราช ในส่วนที่
เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของดับบลิวเอชเอ สิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 10
ด้ วยเหมราชอยู่ในระหว่างการจัดตังทรั
้ สต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทรั สต์ เหมราช”) นโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของเหมราชที่ดบั บลิวเอชเอกาหนดจึงได้ ถกู นามาใช้ เป็ นหลักในการกาหนดนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
เหมราช โดยจะสอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของเหมราชดังกล่าว คือ ทังเหมราชและกองทรั
้
สต์เหมราช ต่างมี
นโยบายการลงทุน อาคารโรงงานและคลังสิน ค้ าสาเร็ จรู ป (Ready-Built) ซึ่งตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ในนิ ค มอุต สาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช หรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อต่อเนื่องกับพื ้นที่ดงั กล่าว รวมตลอดจนพื ้นที่หลังคาของอาคารดังกล่าว เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ นโยบายการลงทุนกองทรัสต์ WHART สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอช
เอ และจะทาให้ นโยบายการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไม่เกิดความซ ้าซ้ อนกันได้ ในส่วนที่
เป็ น อาคารโรงงานและคลัง สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป (Ready-Built) ซึ่ ง ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ในนิ ค มอุต สาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราช และ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราชหรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่อง
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กับพืน้ ที่ดังกล่าว ดับบลิวเอชเอจึงขอให้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 และแก้ ไขสิทธิ ปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12 ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ ทังนี
้ ้ นโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของดับบลิวเอชเอและเหมราชดังกล่าวได้ มีผลบังคับใช้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 13 ตุลาคม 2558 ซึง่ เป็ 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 11 และ 12 การแก้ ไขสัญญาทังสองเรื
้
่ องดังกล่าวเป็ นประเด็น
สาคัญที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อย่างมีนยั สาคัญ คือ
1.
การแก้ ไขนโยบายการลงทุน ของกองทรั ส ต์ WHART ตามข้ อ เสนอของดับ บลิ ว เอชเอจะส่ง ผลให้
นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ไม่รวมการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้ 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
อุตสาหกรรม หรื อ ในกรณีที่ไม่ติดกับพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้ แก่ พื ้นที่ใกล้ เคียงหรื ออยู่
โดยรอบพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อรองรับหรื อสนับสนุนธุรกิจหรื อการขยายตัวของธุรกิจ
Ready-Built ภายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมของเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช

พื ้นที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราชมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิ
ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวหรื อเป็ นกรรมสิทธิ์ รวมหรื อสิทธิครอบครองร่ วมระหว่างเหมราชกับ
บริ ษัทย่อยของเหมราช ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 25585 และยังคงถือกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง
ดังกล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยพืน้ ที่ดังกล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ 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”)
(ค)

5

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็ นวันที่คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และ เหมราช
ในส่วนที่เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน
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2.
การแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการจะมีลกั ษณะเป็ นการเปลีย่ นแปลงสิทธิปฏิเสธก่อน
ของกองทรัสต์ WHART ทีม่ ีอยูก่ 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
การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าว
จึงเป็ นการเพิ่มข้ อจากัดในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ซึง่ เป็ นการดาเนินการที่สง่ ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรื อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบต่อสิทธิที่กองทรัสต์
WHART มีอยู่ในปั จจุบนั รวมถึงเป็ นการแก้ ไขสาระสาคัญของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ตามที่ได้ เปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ใน
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 ้
"12.

การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเ่ กี ่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ 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 การกองทรัสต์อืน่ นอกจากทีไ่ ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ้ชวน ให้
ดาเนิ นการเกี ่ยวกับการขออนุมตั ิ การเข้าทารายการดังต่อไปนี ้
12.2.1 ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี ว่าเป็ นธุรกรรมที ่เป็ นไปตามสัญญานีแ้ ละกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง
แล้ว
12.2.2 ในกรณีทีเ่ ป็ นธุรกรรมที ่มีมูลค่าเกิ นกว่าหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละศูนย์จุด
ศูนย์ สาม (0.03) ของมู ลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ ขึ้นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมตั ิ จาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
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12.2.3 ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมทีม่ ี มูลค่าตัง้ แต่ยีส่ ิ บล้าน (20,000,000) บาทขึ้นไป หรื อเกิ นร้อยละสาม
(3) ของมู ลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้วแต่ มูลค่ าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ ที่มาประชุมและมี สิทธิ
ออกเสียง
ในกรณี ที่ธุรกรรมในข้อนีเ้ ป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์ สินหลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณ
ตามมู ลค่าการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์ สินทัง้ หมดของแต่ละโครงการที ่ทาให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหา
รายได้ ซึ่ งรวมถึงทรัพย์สินทีเ่ กี ่ยวเนือ่ งกับโครงการนัน้ ด้วย
12.3 เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเ่ กี ่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีไ่ ด้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ้ชวน กระบวนการ
ขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อการขอมติ ของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตามที ่กาหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข)
แห่งสัญญานีโ้ ดยอนุโลม และในกรณี ที่เป็ นการขอมติ ของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิ ญประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวต้องมี ความเห็นของที ่ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเพือ่ ประกอบการขอมติ จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย"
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนชี ้แจงว่า การจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 12 ของ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์เพื่อประกอบการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการแก้ ไขนโยบายการลงทุนและแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART จะต้ องคานวณมูลค่าสิทธิในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ
สัญ ญาตกลงกระท าการดังกล่าว และค านวณมูลค่ ายุติ ธ รรม (Fair Value) ของสิท ธิ ในการลงทุน ที่ เปลี่ย นแปลงไป
เปรี ยบเทียบ ทัง้ นี ้ การวิเคราะห์หามูลค่ าของสิทธิ การลงทุนในทรัพย์ สินที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามวิธีการคานวณที่ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระพึงจะกระทาในการให้ ความเห็น จะต้ องกาหนดทรัพย์สินที่จะลงทุนเป็ นการเฉพาะ และจะต้ องมี
ขนาดรายการหรื อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไป เพื่อนามาประเมินให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซื ้อ
หรื อขายได้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดังกล่าวมิใช่รายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รวมตลอดจนไม่ได้ มีการกาหนดช่วงเวลาการลงทุน แต่เป็ นเพียงการกาหนดนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART เกี่ ยวกับ ประเภทหรื อ ลัก ษณะของทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั สต์ WHART จะลงทุน ด้ ว ยเหตุดังกล่าว จึ งไม่มี ขนาด
รายการหรื อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปอันเกิดจากการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาตกลงกระทาการ
อันเป็ นผลให้ การคานวณมูลค่าสิทธิที่เปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนการคานวณเปรี ยบเทียบมูลค่า ยุติธรรม (Fair Value) ของ
สิทธิในการลงทุนที่เปลีย่ นแปลง มีข้อยุง่ ยากและเกิดความไม่แน่นอน
ในการนี ้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ขอผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในการปฏิบัติตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ 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 ว่าในกรณี นีจ้ ะไม่สามารถจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ก็ตาม อย่างไรก็ ดี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ พิจารณาข้ อเสนอของ ดับบลิวเอชเอ เกี่ยวกับการขอแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และสิทธิ
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ปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการแล้ ว และขอเรี ยนชี ้แจงข้ อมูลรวมทังความเห็
้
นของผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ นาไปประกอบการพิจารณาลงมติแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และสิทธิ ปฏิเสธก่อนใน
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
พัฒ นาขึน้ ตามความต้ อ งการของลูก ค้ า (Built-to-Suit) ต่อ ไปในทุก พื น้ ที่ รวมทัง้ (แต่ไม่ จ ากัด เฉพาะ) พื น้ ที่ ในนิ ค ม
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)
การพัฒ นาอาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์ กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built) ดับบลิวเอชเอมี
นโยบายดาเนินธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ในทุกพื ้นที่ที่มิได้ อยูใ่ น
พืน้ ที่ประกอบอุ ตสาหกรรม หรื อ พืน้ ที่โดยรอบ6 ในขณะที่เหมราชจะพัฒ นาอาคารคลังสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน
สาเร็ จ รู ป (Ready-Built) ซึ่งตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ป ระกอบอุต สาหกรรมและพื น้ ที่ โดยรอบเท่ า นัน้ ดัง นัน้ การพัฒ นาอาคาร
คลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรูปของดับบลิวเอชเอและเหมราชจึงแยกกันตามทาเลที่ตงของตน
ั้
(3)
การพัฒนาพืน้ ที่หลังคา ดับบลิวเอชเอและเหมราชจะพัฒนาหลังคาบนทรัพย์สินที่ได้ มีการแบ่งแยก
ขอบเขตการดาเนินธุรกิ จกันอย่างชัดเจนตามทาเลที่ตงั ้ และประเภททรัพย์สินของตนเอง เมื่อการพัฒ นาโครงการของ
ดับบลิวเอชเอและเหมราช ไม่ทบั ซ้ อนกันและแยกจากกันตามที่ชีแ้ จงข้ างต้ น การพัฒนาพื ้นที่ หลังคาจึงไม่ทบั ซ้ อนหรื อ
ขัดแย้ งกันไปด้ วย
2.
ความแตกต่ างของนโยบายในการลงทุ นและจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 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
โดยรอบ7
6

กองทรัสต์เหมราช*
1. อาคารคลังสินค้ าหรื อ อาคารโรงงานสาเร็ จรูป
(Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรม และพื ้นที่โดยรอบ8
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กองทรัสต์ WHART
กองทรัสต์เหมราช*
2. อาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ า
2. พื ้นที่หลังคาตามข้ างต้ น
สาเร็ จรูป (Ready-built) ที่มิได้ อยูภ่ ายในพื ้นที่
ประกอบอุตสาหกรรม และพื ้นที่โดยรอบ9
3. พื ้นที่หลังคาตามข้ างต้ น
*หมายเหตุ: นโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เหมราชยังอยูใ่ นระหว่างการจัดทาและอยูภ่ ายใต้ การ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยจะสอดคล้ องกับตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของเหมราช ซึง่ ผ่านการ
พิจารณาและอนุมตั ิโดยมติคณะกรรมการบริษัทดับบลิวเอชเอ เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2558
จากข้ อมูลนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์เหมราชเปรี ยบเทียบกับนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ที่
ปรับปรุ งตามที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ประกอบข้ อมูลการลงทุนของกองทรัสต์ เหมราชที่ดบั บลิวเอชเอชีแ้ จงนัน้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ขอเรี ยนว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน และทรัพย์สินที่กองทรัสต์เหมราชจะลงทุนมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนดังนี ้
หัวข้ อ
ประเภททรัพย์สนิ

กองทรัสต์ WHART
กองทรัสต์เหมราช
ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นคลังสินค้ า
ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นอาคาร
และศูนย์กระจายสินค้ า
โรงงานและคลังสินค้ าสาเร็ จรูป
ทาเลที่ตงั ้
ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ตงในท
ั ้ าเล
ทรัพย์สนิ ที่อยูเ่ ฉพาะในพื ้นที่
ยุทธศาสตร์ ทางการขนส่ง เช่น บาง ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่
นา ตราด ลาดกระบัง วังน้ อย เป็ น โดยรอบ10
ต้ น โดยสามารถลงทุนได้ ในทุกทาเล
ที่ตงทั
ั ้ งในและต่
้
างประเทศ
อายุสญ
ั ญาเฉลีย่
- Built-to-Suit ระยะเวลา 5-20 ปี Ready-built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3 ปี
- Ready-Built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3
ปี
3.
ข้ อดี และข้ อเสียของการแก้ ไขนโยบายการลงทุ นของกองทรั ส ต์ WHART ในสัญ ญาก่ อตั ง้
กองทรัสต์ และการแก้ ไขสิทธิในการปฏิเสธก่ อนในสัญญาตกลงกระทาการ
ข้ อดี
ทาให้ นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยตัวเอง
โดยภายหลังจากการแก้ ไขนโยบายการลงทุน ของกองทรัสต์ WHART แล้ ว นโยบายการลงทุนในทรัพ ย์ สิน กองทรัสต์

9
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WHART จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชทังในแง่
้
ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ทาเลที่ตงั ้ รวมถึงอายุสญ
ั ญาโดยเฉลีย่ ตามตารางที่แสดงไว้ ข้างต้ น
ข้ อเสีย
1.
อาจทาให้ ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบ โตได้ ช้าลง เนื่องจากการแก้ ไขนโยบายการลงทุน ของ
กองทรัสต์ WHART ตามข้ อเสนอของดับบลิวเอชเอ จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีนโยบายการลงทุนในอาคารคลังสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ที่มิได้ อยูภ่ ายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่
โดยรอบ11 อย่างไรก็ดีดบั บลิวเอชเอมีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนในการสร้ างความเติบโตในทรัพย์สินของตน และ
จะจาหน่ายทรัพย์สนิ 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) ในพื น้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ 12 อย่างไรก็ ดี
กองทรัสต์ WHART ยังคงสามารถลงทุนในอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความ
ต้ องการของลูก ค้ า (Built-to-Suit) ในทุกพื น้ ที่ ซึ่งรวมถึงพืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่ โดยรอบ 13 นักลงทุนจึงมี
ทางเลือกที่จะลงทุนกองทรัสต์ WHART ต่อไป หรื อเลือกที่จะไปลงทุนในกองทรัสต์เหมราช
4.
นิ ยามของคาว่ า อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสิน ค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พั ฒนาขึน้ ตาม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ) Built-to-Suit) ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ าแบบส 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)” “ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ าแบบส าเร็ จ รู ป (Ready-Built)” “บริ ษั ท ย่ อ ย” “นิ ค มอุ ต สาหกรรม” “เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม” “สวนอุตสาหกรรม” ที่ใช้ ข้างต้ น มีความหมายเดียวกับที่ใช้ ในข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญ ญาก่อตังทรั
้ สต์และ
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 รวมถึงอุปกรณ์ ที่ติดตังตามการใช้
้
งานที่เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่มีการ
เจรจาทาความตกลงกับลูกค้ าไว้ ลว่ งหน้ า และหากสัญญาเช่ากับลูกค้ าดังกล่าวสิ ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆ และ
นาอาคารดังกล่าวออกให้ บคุ คลอื่นเช่า ยังคงให้ ถือว่าอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการ
11
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ของลูกค้ า
“อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า หรืออาคารโรงงาน แบบสาเร็จรูป (Ready-Built)” หมายถึง อาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พฒ
ั นาหรื อก่อสร้ างขึ ้นแบบสาเร็ จรูปไว้ และอาจมีสานักงานอยู่
ภายในอาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่ติดตังตามการใช้
้
งานที่เกี่ ยวข้ อง โดยมิได้ มีข้อตกลงหรื อ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับแบบหรื อลักษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกับลูกค้ าไว้ เป็ นการล่วงหน้ า ลูกค้ าจะได้ พิจารณา
จากตัวอย่างอาคารที่สร้ างสาเร็ จเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเช่าหรื อไม่ และไม่วา่ จะมีการพัฒนาหรื อก่อสร้ 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
“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพื ้นที่ที่จดั ไว้ เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะ
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างไร ซึง่ อาจขอรับการส่งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ ม การลงทุน หรื อกฎหมาย
อื่น หรื อ อาจไม่ได้ รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ ใดๆ ตามกฎหมายก็ ได้ โดยมิ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ค มอุต สาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ การแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการในประเด็นสิทธิปฏิเสธก่อนดังกล่าวยังได้ ปรับปรุงถ้ อยคาเกี่ยวการ
ให้ สทิ ธิปฏิเสธก่อนของบริษัทย่อยของดับบลิวเอชเอที่เป็ นซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ เกิดความชัดเจนเพื่อมิให้ เกิดปั ญหาในการตีความ โดยยังคงความหมายเดิมไว้ คือ
ข้ อความในตอนท้ ายของวรรคแรกข้ อ 3.1 เดิมระบุวา่
“อนึง่
ในกรณีที่บริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นบริ ษัทมหาชนซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องอยูภ่ ายใต้ บงั คับของการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยดังกล่าวภายใต้ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย”
ดับบลิวเอชเอ ขอแก้ ไขเป็ น
“อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่บริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทย่อยดังกล่าวจะให้ สทิ ธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผ้ รู ับสัญญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้ อ
นี ้สาหรับโครงการใดต่อเมื่อคณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ภายใต้ กฎหมายที่
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เกี่ยวข้ องกับการจาหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
กาหนด) ได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ใิ ห้ จาหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าโครงการนันแก่
้ ผ้ รู ับสัญญา”
5.

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

จากที่กล่าวข้ างต้ นการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์
WHART ในสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าว ถือเป็ นการสละสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สนิ ของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์
WHART จะไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่เฉพาะใน
14
พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ได้ อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทรัสต์ WHART จะเสียสิทธิในการลงทุนดังกล่าว
แต่ห ากพิ จารณาถึ งการกระจายการลงทุน (Diversification) ซึ่งนักลงทุนสามารถกระทาได้ ด้วยตัวเอง โดยนัก ลงทุน
สามารถเลือกลงทุนในกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนตามแบบที่ตวั เองต้ องการ โดยเลือก
ลงทุนในแต่ละกองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนที่ตา่ งกัน ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์ จึงมีความเห็นว่าการแก้ ไขนโยบายการ
ลงทุน ของกองทรั สต์ WHART และ แก้ ไขในสัญ ญาตกลงกระท าการดังกล่า วเป็ น เรื่ อ งสาคัญ ที่ ก ระทบสิท ธิ ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามที่ชี ้แจงข้ างต้ น จึงเห็นควรว่ามีความจาเป็ นต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาว่าเห็นควรให้ แก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการ
ตามที่ดบั บลิวเอชเอร้ องขอหรื อไม่
สาหรับการปรับปรุ งถ้ อยคาเกี่ ยวการให้ สิท ธิ ป ฏิเสธก่อนของบริ ษัท ย่อยของดับ บลิวเอชเอที่เป็ นซึ่งมีห้ ุน เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้จดั การกองทรัสต์ขอเรี ยนว่าเป็ นการปรับแก้ ไขถ้ อยคาให้ มี
ความชัดเจนว่ากรณีบริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นบริ ษัทมหาชนซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
จะให้ สทิ ธิปฏิเสธก่อนแก่กองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
นันตามหลั
้
กเกณฑ์ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทย่อยนันๆ
้ เนื่องจากบริ ษัทย่อยนันๆ
้ ไม่ได้ เป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยตรงกับกองทรัสต์ WHART และ เป็ นบริ ษัทมหาชนซึง่ จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศนัน้ จะมีหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ หรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง กาหนดไว้ เฉพาะให้ การจาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สนิ จะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น ขึ ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินนัน้ หากสัญญาตกลงกระทาการไม่มี
ข้ อความที่ให้ การเสนอขายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น ก่อน
จะทาให้ บริ ษัทย่อยนันๆ
้ ปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งข้ อความเดิมใช้ คาว่า “การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องอยู่
ภายใต้ บงั คับของการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย” มีความหมายเช่นเดียวกัน คือ
การเสนอขายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART ก่อนจะต้ องอยูภ่ ายใต้ บงั คับที่จะต้ องได้ รับการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ดัง นัน้ การแก้ ไขถ้ อ ยเกี่ ย วการให้ สิท ธิ ป ฏิ เสธก่ อ นของบริ ษั ท ย่อ ยของดับ บลิ วเอชเอที่ เป็ น ซึ่งมี ห้ ุน เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็ นเพียงปรับแก้ ไขภาษาให้ ชดั เจนและเพื่อมิให้ เกิดข้ อโต้ แย้ งในการตีความ
มิได้ เปลีย่ นแปลงความหมายแต่ประการใด
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กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ทรัสตีได้ มีความเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 14
ข.

วัตถุประสงค์ และเหตุผลของการได้ รับจัดสรรจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เหมราชที่จะจัดตัง้ ขึน้

ด้ วยการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขสิทธิ ป ฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART
ดังกล่าว เป็ นการเพิ่ม ข้ อจากัดในการลงทุนเพิ่ มเติม ของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ซึ่งเป็ น การดาเนิน การที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรื อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบต่อสิทธิ
ที่กองทรัสต์ WHART มีอยู่ในปั จจุบนั ตามที่กล่าวข้ างต้ น ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ยังคงมีสทิ ธิที่
จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งจะลงทุนในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม และพื ้นที่โดยรอบผ่านกองทรัสต์เหมราช
ดับบลิวเอชเอจึงได้ ทาความตกลงกับ บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะที่เป็ นผู้ก่อตังและผู
้
้ จะเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์เหมราชที่จะจัดตัง้ ขึน้ ที่จะกาหนดวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ เหมราชที่จะจัดตังขึ
้ ้นให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.
การกาหนดให้ มีกระบวนการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ เหมราชในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
หน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เหมราชจะออกและเสนอขายครัง้ แรก เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ WHART จะได้ กาหนด และ
เผยแพร่ข่าววันให้ สิทธิและวันปิ ดสมุดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัท เหมราช
รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด จะกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชที่จะออกและเสนอขายครัง้ แรกที่แน่นอนและจะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ภายหลัง ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เหมราชจะ
ออกและเสนอขายครัง้ แรก กรณีที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มได้ ให้ ปัดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วย
ที่ใกล้ เคียงที่สดุ อย่างไรก็ดี การจัดสรรและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุ่ม
บุคคลใดเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราช เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทรัสต์เหมราช
2.
หากมี ห น่ ว ยทรั ส ต์ ก องทรั ส ต์ เหมราชเหลื อ จากการจัด สรรและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
กองทรัสต์ WHART ข้ างต้ น บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัดมีสทิ ธิที่จะนาหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าวไปเสนอขาย
แก่บุคคลใด หรื อผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ WHART ที่จองซื ้อเกินสิทธิก็ได้ แล้ วแต่บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัดจะ
กาหนดโดยอยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
3.
การกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง โดย
เสนอขายเท่ากับราคาที่จะต้ องเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป (ถ้ ามี)
4.

การกาหนดช่วงระยะเวลาการเสนอขายเป็ นไปตามที่บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด กาหนด
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5.
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ดังกล่าว จะ
ดาเนินการหลังจากที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชมีผลใช้ บังคับ
แล้ ว
6.
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART
ดังกล่าวเป็ นการจัดสรรให้ เพียงครัง้ นี ้ครัง้ เดียว หากในอนาคต กองทรัสต์เหมราชจะเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ของกองทรัสต์เหมราชจะเป็ นไปตามมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ดับ บลิว เอชเอ แจ้ งว่า ได้ จัด ให้ เหมราชให้ สิท ธิ ป ฏิ เสธก่ อ นแก่ ก องทรั สต์ เหมราช (Right of First
Refusal) ในการลงทุนในโครงการคลังสินค้ าและโรงงานของเหมราช เพื่อให้ กองทรัสต์เหมราชสร้ างความเติบโตได้ โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขของสิทธิปฏิเสธก่อนที่เหมราชและกองทรัสต์เหมราชจะได้ ตกลงกันต่อไป
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่า การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรั สต์ WHART และแก้ ไขสิทธิ ปฏิเสธก่อนใน
สัญญาตกลงกระทาการตามที่เสนอในวาระนี ้จะมีผลกระทบที่เ กิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรื อสิทธิของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ดับบลิวเอชเอจึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับสิทธิจดั สรรและจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่
จะจัดตังขึ
้ ้น เนื่องจากกองทรัสต์เหมราชมีนโยบายการลงทุนอาคารคลังสินค้ าหรื อ อาคารโรงงานสาเร็ จรูป (Ready-Built)
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ป ระกอบอุต สาหกรรม และพื น้ ที่ โดยรอบ ซึ่งเป็ น พื น้ ที่ที่ ก องทรั สต์ WHART ไม่มี น โยบายลงทุน ตาม
นโยบายการลงทุนตามที่เสนอขอแก้ ไข สิทธิที่จะได้ รับจัดสรรและจองซื ้อดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ยงั คงมีสิทธิที่จะ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในการลงทุนกองทรัสต์ซงึ่ จะลงทุนในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม และพื ้นที่โดยรอบผ่านกองทรัสต์เหม
ราช
เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ใช้ สิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชแล้ ว จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรั สต์ เหมราชตามกฎหมาย และได้ รับ สิท ธิ และประโยชน์ ต่างๆ ตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ เหมราชและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง หากในอนาคตกองทรัสต์เหมราชมีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติม การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ของกองทรั ส ต์ เหมราชจะเป็ น ไปตามมติ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั สต์ เหมราช ซึ่ง ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ใ นฐานะผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนการลงมติดงั กล่าว
ส่ว นรายละเอี ย ดอื่ น ๆ การจัด สรรหน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์ เหมราชดังกล่าวเป็ น เงื่ อ นไขและขัน้ ตอนตาม
กฎหมายในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์
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ทังนี
้ ้ ทรัสตีได้ มีความเห็นเกี่ยวกับการได้ รับจัดสรรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่จะจัดตังขึ
้ ้น ปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 14
ค.

เรื่องที่ขอให้ พิจารณา

ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาว่าจะอนุมตั ิให้ แก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 และแก้ ไขสิทธิที่จะปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 12 และ การรับจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชตามรายละเอียดข้ างต้ นหรื อไม่
ง.

การลงมติ

การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHARTในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 และแก้ ไขสิทธิที่จะปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาตกลงกระทาการ
ตามข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12 และ การรับจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เหมราชจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่ เป็ นการขัดแย้ งกับ
ประโยชน์ ของกองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้ แก่
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

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
60,000
123,513,822
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ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.16%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.01%
18.67%

