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สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 
 

สารสนเทศการท าธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
1. วันที่ท ารายการ 
 
 ภายหลงัจากที่ได้รับมตอินมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสมัพันธ์กับกองทรัสต์ 
 
 บคุคลเก่ียวโยงในการท ารายการครัง้นีค้ือ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ดบับลวิเอชเอ”) 
ซึง่เป็นคูส่ญัญาในสญัญาตกลงกระท าการลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 (“สญัญาตกลงกระท าการ”) มีความสมัพนัธ์กบั
กองทรัสต์โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ ซึง่ถือหนว่ยทรัสต์จ านวน 120,963,422 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 18.28 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ยแล้ว (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559) รวมถึงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัของ
กองทรัสต์ 
 
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 
 

เมื่อเดือนเมษายน 2558 ดบับลวิเอชเอได้มาซึง่หุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) 
ในสดัสว่นร้อยละ 92.88 และปัจจบุนั เหมราชอยูใ่นระหวา่งกระบวนการขอเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เนื่องด้วยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอชเอและเหม
ราชมคีวามใกล้เคยีงกนั กลา่วคอื ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า ประกอบไปด้วย อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรือ
อาคารโรงงาน โดยในสว่นของดบับลวิเอชเอจะมีทัง้แบบที่พฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า และแบบส าเร็จรูป 
ในขณะท่ีของเหมราชจะพฒันาอาคารโรงงานส าเร็จรูปเป็นสว่นใหญ่และคลงัสนิค้าส าเร็จรูป  ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของดบับลวิเอชเอและเหมราชในสว่นของอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงานไมท่บัซ้อนกนั 
คณะกรรมการบริษัทดบับลวิเอชเอจึงได้มมีติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอชเอและเหมราช ในสว่นท่ี
เก่ียวกบั อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามหนงัสอืของดบับลวิเอชเอ สิง่ที่
สง่มาด้วย 10 

ด้วยเหมราชอยูใ่นระหวา่งการจดัตัง้ทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์เหมราช”) นโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของเหมราชที่ดบับลวิเอชเอก าหนดจงึได้ถกูน ามาใช้เป็นหลกัในการก าหนดนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์
เหมราช โดยจะสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของเหมราชดงักลา่ว คือ ทัง้เหมราชและกองทรัสต์เหมราช ตา่งมี
นโยบายการลงทนุอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีในนิคมอตุสาหกรรม เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่พฒันาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช หรือพืน้ท่ีเก่ียวเนื่อง
หรือตอ่เนื่องกบัพืน้ท่ีดงักลา่ว รวมตลอดจนพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารดงักลา่ว เช่นเดยีวกนั 
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อยา่งไรก็ดี เพื่อให้นโยบายการลงทนุกองทรัสต์ WHART สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอช
เอ และจะท าให้นโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไมเ่กิดความซ า้ซ้อนกนัได้ ในสว่นท่ี
เป็นอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีในนิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่พฒันาโดยเหมราช และ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราชหรือพืน้ที่เก่ียวเนื่องหรือตอ่เนื่อง
กบัพืน้ท่ีดงักลา่ว ดบับลวิเอชเอจงึขอให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 
WHART รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 และแก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 ให้สอดคล้องกบันโยบายการด าเนนิธุรกิจของดบับลวิเอชเอ ทัง้นี ้ นโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของดบับลวิเอชเอและเหมราชดงักลา่วได้มีผลบงัคบัใช้แล้วตัง้แตว่นัท่ี 13 ตลุาคม 2558 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท
ดบับลวิเอชเอมมีติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอชเอ และเหมราช เป็นต้นมา 

การปรับปรุงนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และปรับแก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท า
การตามที่ดบับลวิเอชเอร้องขอมานัน้ จะต้องแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อ 8.1.1 วรรคแรก และ สญัญาตกลงกระท าการข้อ 
3.1 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 และ 12 การแก้ไขสญัญาทัง้สองเร่ืองดงักลา่วเป็นประเด็น
ส าคญัที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อยา่งมีนยัส าคญั คือ 

1. การแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ตามข้อเสนอของดบับลวิเอชเอจะสง่ผลให้
นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ไมร่วมการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรือ
อาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ที่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึง่จดัตัง้ขึน้ เข้าลงทนุ
และ/หรือพฒันาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช (รวมเรียกวา่ “พืน้ท่ีประกอบ
อตุสาหกรรม”) 

)ข(  พืน้ท่ีที่พฒันาโดยเหมราชและ /หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช  ที่อยูต่ิดกบัพืน้ท่ีประกอบ
อตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไมต่ิดกบัพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม ได้แก่ พืน้ท่ีใกล้เคยีงหรืออยู่
โดยรอบพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม เพื่อรองรับหรือสนบัสนนุธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 
Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราชและ /หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช   

(ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ท่ีเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราชมกีรรมสทิธ์ิหรือสทิธิ
ครอบครองแตเ่พียงผู้ เดยีวหรือเป็นกรรมสทิธ์ิรวมหรือสทิธิครอบครองร่วมระหวา่งเหมราชกบั
บริษัทยอ่ยของเหมราช ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 25581 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง
ดงักลา่วตอ่เนื่องอยูต่ลอดเวลา โดยพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถประกอบการอตุสาหกรรมได้ตาม
กฎหมายผงัเมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยตอ่ทรัสตี
และผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

                                                           
1 วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ และ เหมราช  
ในสว่นที่เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน  
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(พืน้ท่ีตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมเรียกวา่ “พืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ”) 

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

นอกจากนี ้การแก้ไขสญัญาสทิธิปฏิเสธก่อนดงักลา่วยงัได้ปรับปรุงถ้อยค าเก่ียวการให้สทิธิปฏิเสธก่อนของบริษัท
ยอ่ยของดบับลวิเอชเอทีเ่ป็นซึง่มหีุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เกิดความชดัเจนเพื่อ
มิให้เกิดปัญหาในการตีความ โดยยงัคงความหมายเดิมไว้ คือ  

ข้อความในตอนท้ายของวรรคแรกข้อ 3.1 เดมิระบวุา่  

“อนึง่ ในกรณีที่บริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การด าเนินการดงักลา่วจะต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัของการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการ
และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยดงักลา่วภายใต้กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย”   

ดบับลวิเอชเอ ขอแก้ไขเป็น  

“อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
บริษัทยอ่ยดงักลา่วจะให้สทิธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้ รับสญัญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้อ
นีส้ าหรับโครงการใดตอ่เมื่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี ภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการจ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สนิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะ
ก าหนด) ได้พิจารณาแล้ว และมมีติอนมุตัใิห้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เชา่โครงการนัน้แก่ผู้ รับสญัญา” 

ด้วยการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART 

ดงักลา่วเป็นการเพิม่ข้อจ ากดัในการลงทนุเพิม่เตมิของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ซึง่เป็นการด าเนินการท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรือสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบตอ่สทิธิที่

กองทรัสต์ WHART มีอยูใ่นปัจจบุนั ดงันัน้ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ยงัคงมีสทิธิที่จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์

ของกองทรัสต์ซึง่จะลงทนุในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบผา่นกองทรัสต์เหมราช ดบับลวิเอชเอจงึได้ท า

ความตกลงกบั บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตัง้และผู้จะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เหมราชทีจ่ะ

จดัตัง้ขึน้ ที่จะก าหนดวิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่จะจดัตัง้ขึน้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

WHART โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดให้มีกระบวนการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชในสดัสว่นร้อยละ 100 

ของหนว่ยทรัสต์ทีก่องทรัสต์เหมราชจะออกและเสนอขายครัง้แรก เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ WHART 

ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนที่ผู้จดัการกองทรัสต์ WHART จะได้ก าหนด 
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และเผยแพร่ขา่ววนัให้สทิธิและวนัปิดสมดุทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท เหม

ราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั จะก าหนดจ านวนหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชที่จะออกและเสนอขายครัง้แรกที่แนน่อนและ

จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ภายหลงั ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหนว่ยทรัสต์ที่กองทรัสต์เหมราช

จะออกและเสนอขายครัง้แรก กรณีที่มีเศษหนว่ยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็ม

หนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ อยา่งไรก็ด ีการจดัสรรและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว จะไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใด หรือ

กลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราช เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทรัสต์เหมราช   

2. หากมีหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชเหลอืจากการจดัสรรและเสนอขายให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์

กองทรัสต์ WHART ข้างต้น บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดัมีสทิธิที่จะน าหนว่ยทรัสต์ที่เหลอืดงักลา่วไปเสนอขาย

แก่บคุคลใด หรือผู้ ถือหนว่ยกองทรัสต์ WHART ที่จองซือ้เกินสทิธิก็ได้ แล้วแตบ่ริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดัจะ

ก าหนดโดยอยูใ่นดลุพินิจของบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

3. การก าหนดราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง โดยเสนอขายเทา่กบัราคาที่จะต้องเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (ถ้ามี) 

4. การก าหนดชว่งระยะเวลาการเสนอขายเป็นไปตามที่บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ก าหนด 

5. การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ WHART 

ดงักลา่ว จะด าเนินการหลงัจากทีไ่ด้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และร่างหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชมี

ผลใช้บงัคบัแล้ว 

6. การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ 

WHART ดงักลา่วเป็นการจดัสรรให้เพียงครัง้นีค้รัง้เดียว หากในอนาคต กองทรัสต์เหมราชจะเพิม่ทนุ การจดัสรร

หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของกองทรัสต์เหมราชจะเป็นไปตามมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 นอกจากนี ้ดับบลิวเอชเอ แจ้งว่าได้จัดให้เหมราชให้สิทธิปฏิเสธก่อนแก่กองทรัสต์เหมราช  (Right of First 
Refusal) ในการลงทนุในโครงการคลงัสินค้าและโรงงานของเหมราช เพื่อให้กองทรัสต์เหมราชสร้างความเติบโตได้ โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขของสทิธิปฏิเสธก่อนที่เหมราชและกองทรัสต์เหมราชจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

 
4. ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
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 การค านวณขนาดรายการหรือมลูค่าทรัพย์สนิที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไปอนัเกิดจากการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
และสญัญาตกลงกระท าการไมอ่าจกระท าได้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุดงักลา่วมิใช่รายการท่ีเก่ียวกบั
การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รวมตลอดจนไมไ่ด้มีการก าหนดช่วงเวลาการลงทนุ แตเ่ป็นเพียงการก าหนดนโยบาย
การลงทนุของกองทรัสต์ WHART เก่ียวกบัประเภทหรือลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ 
 
 อย่างไรก็ดี การแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการเข้าลกัษณะรายการเก่ียวโยงกนั ซึง่จะต้องพิจารณาขนาดรายการ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  แม้ขนาดรายการหรือมลูค่าทรัพย์สนิที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไปอนัเกิดจาก
การแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาตกลงกระท าการไม่อาจก าหนดได้ตามที่ชีแ้จงข้างต้น แต่สิทธิของกองทรัสต์ที่
เปลีย่นแปลงไปจะมีข้อจ ากดั ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่การแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่วควรท่ีจะได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ขนาดรายการสงูสดุ ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ข้อ 12.2.3  
 
5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 

ดบับลิวเอชเอ ในฐานะเป็นบุคคลเก่ียวโยง จะมีส่วนได้เสียในการปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
WHART และปรับแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการตามที่ดบับลิวเอชเอร้องขอมา  คือ อาคารคลงัสินค้า 
ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่
โดยรอบ2 ไม่ตกอยู่ภายใต้บงัคบัสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ อนัเป็นผลท าให้ดบับลิวเอชเอหรือบริษัทย่อยของดบับลิว
เอชเอ ไม่ต้องเสนอขายทรัพย์สินอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) 
ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ3 ให้แก่กองทรัสต์ ในกรณีที่ดับบลิวเอชเอหรือบริษัทย่อยของ
ดบับลวิเอชเอประสงค์จะขายทรัพย์สนิดงักลา่วให้ผู้อื่น 
 
6. ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับ 
 

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

7. การขออนุมัติท ารายการ 
 

การแก้ไขสัญญาตกลงกระท าการระหว่างทรัสต์กับดับบลิวเอชเอ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึง่ของจ านวนผู้

                                                           
2 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ข้างต้น 
3 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ข้างต้น 
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ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และ ต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีทีไ่มม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ วนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 
 

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

นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 801,000 0.12% 
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกลุ 297,400 0.04% 
นายสมยศ อนนัตประยรู 1,051,000 0.16% 
นายมนต์ชยั พินธุประภา 200,000 0.03% 
นางสาวนลนิ อนนัตประยรู 100,000 0.02% 
นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกลุ 1,000 0.00% 
นายรชต ตราชวูณิช 40,000 0.01% 
นางวิภาวี เฉลมิทรัพยากร 60,000 0.01% 

รวม 123,513,822 18.67% 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
 

การแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสญัญา
ตกลงกระท าการดงักลา่ว ถือเป็นการสละสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์  WHART จะไม่
สามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลงัสินค้าส าเร็จรูปที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตัง้อยู่เฉพาะในพืน้ที่ประกอบ
อตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ4ได้ รวมตลอดจนอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารโรงงานของบริษัทมหาชนที่
เป็นบริษัทย่อยของดบับลิวเอชเอ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
ของบริษัทมหาชนดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี แม้วา่กองทรัสต์ WHART จะเสียสิทธิในการลงทนุดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึงการ
กระจายการลงทุน (Diversification) ซึ่งนักลงทุนสามารถกระท าได้ด้วยตัวเอง โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน
กองทรัสต์ที่มีทรัพย์สนิท่ีเหมาะกบัความเสีย่งและผลตอบแทนตามแบบที่ตวัเองต้องการ โดยเลอืกลงทนุในแตล่ะกองทรัสต์
ที่มีนโยบายการลงทนุที่ต่างกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ 
แก้ไขในสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่วเป็นเร่ืองส าคญัที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ชีแ้จงข้างต้น จึงเห็นควร
ว่ามีความจ าเป็นต้องจัดให้เป็นหนึ่งในวาระของการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาวา่เห็นควรให้แก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขในสญัญาตกลงกระท าการตามที่ดบับลวิ
เอชเอร้องขอหรือไม ่

                                                           
4 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 3 
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9. ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 

กรรมการ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 




