
 

 

 

ที่  REMS036/2559 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เร่ือง เรียนเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

สิง่ที่แนบมาด้วย (1)   หนังสือ เ ชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2559 

  

ตามที่บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อแจ้งวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าร่วม
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม  
โกรท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ที่ผา่นมานัน้ 

บริษัทฯ ขอเรียนวา่ การประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ
การเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART") ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อพิจารณาการเพิ่มทนุ
ของกองทรัสต์ครัง้ที่สองและการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ที่สอง และพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ในการนี ้บริษัทฯ จึงใคร่ขอจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2559 มายงัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ทกุทา่น ซึง่ประกอบไปด้วย 

- วาระการประชมุ 

- รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2559 

- ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สอง 

- สรุปรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ 

- สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคล
ที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

- สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบั 
ทรัสตี) 

- แบบรายงานการเพิ่มทนุ  

- วตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
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  วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2559 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  

พรีเมี่ยม โกรท 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2559 

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

3.  สรุปรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ 

4. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์  และการท ารายการที่ เก่ียวโยงกันของ
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

5. สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี) 

6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ  

7. วตัถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

8. รายงานประมาณการงบก าไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่ก าไรตามสมมตุิฐานส าหรับปีตัง้แต่
วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 – วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

9. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่
เก่ียวโยงกนั 

10. นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 

11. ข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ที่ดบับลวิเอชเอเสนอ 

12. ข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการที่ดบับลวิเอชเอเสนอ 

13. สารสนเทศรายการเก่ียวโยง ส าหรับการแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ 

14. ความเห็นของทรัสตี 

15. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุและการมอบฉนัทะ 

16. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
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17. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

18. แผนที่สถานที่จดัประชมุ 

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ  พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART") เห็นสมควรให้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน  
พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่
มาด้วย 17 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระการประชมุจ านวน 10 วาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

 การประชุมสามญัประจ าปี 2559 ของกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
เร่ิมประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทัง้หมด 97 คน นบัจ านวนหน่วยทรัสต์ได้ 360,732,715 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 54.5185 ของหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART โดยมติแต่ละวาระมี
รายละเอียดดงันี ้

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา 

วาระท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2558  

วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2558  

 วาระที่ 4 รายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ ประจ าปี 2559 ซึ่งผู้ สอบบัญชีที่ได้รับ
แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) 
ดงันี ้

  1. นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรือ 

  2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 

  3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 และ/หรือ 

  4. นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3873 

  โดยให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ไพร้ซ 
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วอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ โดยมีค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2559 คือ 1,045,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย) 

 โดยรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2559 ของกองทรัสต์ WHART ดงักลา่วเป็นไปตามที่ได้เปิดเผย
ไว้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้ว ส าเนารายงานการประชุม
ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
อื่นที่ เกี่ยวข้องของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 และโครงการ 
WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง  

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและรับโอน
กรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ 
อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงานและ
ส านักงาน โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์  WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้("ทรัพย์สินที่ จะลงทุน
เพิ่มเติม") ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ("WHA") มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ตัง้อยู่ที่
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(ก) สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่  129645) 
ตามสญัญาเช่าช่วงที่ดินลงวนัที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 
มีนาคม พ.ศ. 2586 เนือ้ที่ตามโฉนด 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา โดย
มีระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือประมาณ 26 ปี 4 เดือน (นบัตัง้แต่
วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวนัที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART 
จะเข้าลงทนุ) 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร1 พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 

                                                 
1 พืน้ทีที่่ปรากฏตามสญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 62,105.25 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเข้าท าสญัญากบัผู้เช่า ได้มี
การดดัแปลงพืน้ที่ภายในคลงัสินค้าอาคาร C, D, E และ F ของผู้เช่าซ่ึงท าให้พืน้ที่ใช้สอยได้จริงอยู่ที่ประมาณ 64,031.00 ตารางเมตร ทัง้นี ้
WHA ได้ยืน่ขอใบอนญุาตดดัแปลงอาคารแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนญุาตและใบรบัรองการใช้อาคาร 
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2,378.90 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 50,143.60 
ตารางเมตร 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 5 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และพืน้ที่เช่าหลงัคา 
โครงการ WHA Mega Logistics Center กม. 5 ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 
ปี ส าหรับพืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสนิค้าและส านกังาน2 และเป็นระยะเวลา 
25 ปีส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. ส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ชลหารพิจิตร กม. 5 อาคาร G ซึ่งมีผู้ เช่าอยู่ในปัจจุบัน  แต่
สญัญาเช่าดังกล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 หากครบก าหนดอายุการเช่าวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังกล่าว
แล้ว ผู้ เช่าในอาคาร G ไม่เช่าอาคาร G ต่อ หรือ อยู่ในระหว่างการ
เจรจาสญัญาเพื่อต่ออายกุารเช่า แต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า  WHA จะ
ช าระค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่
เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
ตอ่ไป 

3. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิจิตร กม. 5  นี  ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท า

                                                 
2 WHA รบัช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ WHART ส าหรบัพืน้ที่เช่ารวมตามที่ระบไุว้ภายใต้สญัญาเช่ากบัผู้เช่าปัจจุบนั คือ ประมาณ 62,105.25 
ตารางเมตรเฉพาะในส่วนทีย่งัไม่มีผู้เช่าเท่านัน้ 
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สญัญาดงันี ้

3.1. สญัญาโอนสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินกบั WHA (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการ
เช่าช่วงจากบริษัท อรุณวงศ์รัตน์ จ ากดั (ซึ่งเป็นบริษัทของเจ้าของ
ที่ดิน) ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงและผู้ เช่าจากเจ้าของที่ดิน) เพื่อให้
กองทรัสต์ WHART เข้าเป็นผู้ เช่าช่วงจากบริษัท อรุณวงศ์ รัตน์ 
จ ากดั 

3.2. สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน (อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน) 
กบั WHA  ซึง่เป็นเจ้าของอาคารคลงัสนิค้าและสิง่ปลกูสร้าง และ 

3.3. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินกับ WHA  ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ 
ในโครงการดงักลา่ว  

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center กม. 5 ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน นัน้ให้เป็นไปตาม
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบัง ตัง้อยู่  ณ แขวง
สามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

(ก) กรรมสิท ธ์ิในที่ดินรวม 10 โฉนด (โฉนดเลขที่  1482, 42151, 
42152, 42153, 42154, 44285, 44286, 44287, 45003 แ ล ะ 
45005) เนือ้ที่ตามโฉนด 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา 

(ข) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center ลาดกระบัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 95,110.00 ตารางเมตร พืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 
1,350.00 ตารางเมตร และพื น้ที่ เช่ าหลังคารวมประมาณ 
59,986.30 ตารางเมตร3 

(ค) กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA 

                                                 
3 พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นที่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคาร
เลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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Mega Logistics Center ลาดกระบงั 

 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านักงานมีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ท่ีแล้ว (โดยมีผู้ เช่าสองราย คือ Osotspa Co., Ltd.  และ LF 
Logistics (Thailand) Limited อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการลงนามใน
สญัญา) แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์  WHART เข้าลงทุน
ปรากฏวา่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานทีย่งัมีผู้ เช่าไมค่รบเต็ม
จ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 
ปี ส าหรับพืน้ที่เช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และส าหรับพืน้ที่
เช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังที่ยัง
ไม่มีผู้ เช่า กองทรัสต์  WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่หลงัคาดงักลา่ว4 โดย WHA จะช าระ
ค่าเช่าหลังคาให้แก่กองทรัสต์  WHART เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือ
จนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระ
ค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้สิทธิแก่ WHA และ/
หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดงักล่าวได้
ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ 
WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ๆ 
และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่
กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) ทัง้นีก้าร
ก าหนดระยะเวลา 15 ปี เป็นระยะที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการผลติ
และจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บน
หลงัคา โดยเป็นระยะเวลาที่ยาวเพียงพอและมีความยืดหยุ่น ที่ท าให้
ทัง้ WHA มีความเป็นไปได้สูงที่จะลงทุนในโครงการได้ในขณะที่
กองทรัสต์ WHART ได้ประโยชน์จากกระแสเงินสดค่าเช่าระยะยาว 
นอกจากนี ้WHA ได้ด าเนินการเสริมความแข็งแรงของหลังคาเพื่อ
รองรับการน าพืน้ที่หลงัคาไปผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า

                                                 
4 พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 59,986.30 ตารางเมตรเป็นพื้นที่เช่าหลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center ลาดกระบังเพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จากระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงจะไม่รวมหลงัคาของอาคาร
เลขที ่7/1 และ 7/2 (อาคาร AAL Phase 1 และอาคาร AAL Phase 2) 
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พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาได้ทันทีที่สามารถเร่ิมด าเนิน
โครงการได้ 

เมื่อ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกนักับ WHA ใช้สิทธิในการเช่า
หลงัคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การ
ช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการเป็นอนั
สิน้สุดลง  อย่างไรก็ดี เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 15 ปีดังกล่าวแล้ว 
และยงัไม่มีผู้ เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ WHART และ WHA และ/หรือ 
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับ WHA ยงัไม่ได้ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา  WHA 
อาจขอช าระค่าเช่าหลงัคาต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  
โดยยงัคงไว้ซึ่งสิทธิในการเช่าหลงัคาในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดงักลา่ว 
หรือ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA อาจใช้สิทธิในการ
เช่าหลงัคาจากกองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตก
ลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2.  การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ใน โครงการ  WHA Mega Logistics Center 
ลาดกระบงันี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสญัญา
ดงันี ้
2.1. สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ (ทีด่ินและอาคารคลงัสนิค้า) กบั 

WHA ซึง่เป็นเจ้าของที่ดิน อาคารคลงัสนิค้าและสิง่ปลกูสร้าง 
และ 

2.2. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ กบั WHA ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่นๆ 
ในโครงการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center ลาดกระบัง ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชี ้
ชวนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) และ (2) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวมตามที่ระบใุนโฉนดที่ดิน    166 ไร่ 36 ตารางวา 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   159,141.00  ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี  3,728.90  ตารางเมตร 
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กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  110,129.90  ตารางเมตร 
 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ที่ 2 นี ้เป็นรายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ 
WHARTจะลงทนุเพิ่มเติม 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคา
อิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจ ากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั ซึง่ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ชื่อโครงการ 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษัท กรุงเทพประเมิน
ราคา จ ากดั1 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ากดั2 

มลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 
110  ของราคาประเมิน

ต ่าสดุ 

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 

รวม 4,009.0 3,826.0 4,208.6 
1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 4 เมษายน 2559 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2559 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซ่ึงคาดว่าเป็นวันที่
กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 
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หมายเหต:ุ  รายละเอียดราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติม ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยราคาที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้
จากรายงานการประเมินคา่ต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อย
ละ 10 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3  

ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามจ านวนเงินเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ที่ได้จากการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม เงินกู้ยืม และจ านวนเงินจากเงินคา่มดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ ตามรายละเอียดที่
จะกลา่วตอ่ไปในวาระท่ี 3  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมทัง้เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์  WHART ลงทุนอยู่ ในปัจจุบัน ให้ เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีด้้วย  

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  WHA ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ให้ขายทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART แล้ว ซึง่รวมถึงประเด็นที่ยงัคงค้างจาก
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจ านองที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนั
กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือหากไม่สามารถด าเนินการได้ บริษัทฯ จะเปิดเผยความ
เสีย่งดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์  

(2)  ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและ  

(3)  กองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ
กองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART 
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ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจให้บริษัทฯเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สินวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ 
WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัท่ีแสดงถึงสทิธิที่จะซือ้และ
เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ 
และ/หรือ สญัญาโอนสทิธิการเช่าช่วง และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็น
ต้น 

3) เข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับใหม่  หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
WHART 

4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ และ 

5) ใช้ดลุพินิจในการที่จะเข้าลงทนุหรือไม่เข้าลงทนุในทรัพย์สินบางโครงการ หรือลงทนุหรือไม่
เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  และ/หรือ ก าหนด 
เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขต่างๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่ง
การเจรจาตอ่รองกบัเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART
จะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นวา่การเข้าลงทนุของ
กองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิดงักลา่วไมก่่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART 
และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทัง้นี ้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

อนึ่ง เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

ความเห็นของบริษัทฯ 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะท าให้
รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจาย
ความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
แหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ WHART อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHARTและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นี เ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์  WHART 
เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์  WHART โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของ
กองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์ WHART จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 
4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงาน
การประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 นัน้
เป็นราคาที่สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นควรให้แต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เนื่องจาก WHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
คลงัสนิค้า ซึง่จะสามารถดแูลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทัง้บริหารจดัการทรัพย์สนิให้กบักองทรัสต์ 
WHART ได้อย่างต่อ เนื่ องและมีประสิท ธิภาพต่อไป ในการนี  ้เนื่ องจาก WHA เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของตนเอง และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ 
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
เดียวกนักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHA ตามแนวทางเดิมเมื่อ
ครัง้จัดตัง้กองทรัสต์ WHART ที่ก าหนดไว้ในสญัญาตกลงกระท าการฉบับจัดตัง้กองทรัสต์ WHART  
ทัง้นี ้รายละเอียดจะเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตอ่ไป 
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ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความสมเหตุผลของ
อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART นัน้ บริษัทฯ 
ได้ท าการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
WHART กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (Property Management Fee) ของกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและ
สมเหตสุมผล และเนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิมาตัง้แต่
ต้น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเช่ียวช านาญในการ
บริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยงัมีความช านาญในการ
บริหาร จดัการ และมีทีมงานด้านต่างๆ ที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย WHA นัน้ถือว่าเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART  

ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนมุตัิการมอบ
อ านาจให้บริษัทฯ มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยเมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ WHART เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกั
เพิ่มเติมที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ และเป็นการท ารายการที่เก่ียว
โยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่  
20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงู
กวา่ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์
ของกองทรัสต์ ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของ
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าช่วง ผู้ โอนสิทธิการเช่าช่วง หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 

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% 
 

ทัง้นี ้WHA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ การลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิของ WHA จึงเป็นการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยง บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบั WHA ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 
4 และ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7  เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทาน
ข้อมลูในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ 
WHART กบั WHA แล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์
ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบั WHA ไม่เป็นเท็จ และไม่ท า
ให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท า
รายการตามวาระนี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ารายการตามวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 3, 4, 5 และ 6 ทุกรายการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการตามวาระนี ้
บริษัทฯ จะไมเ่สนอวาระท่ี  3, 4, 5 และ 6 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่  2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 316,290,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ WHART ที่ มีอยู่ เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2  

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 
4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะมาจาก 3 สว่นได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ 
WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้ ระยะยาวจากการกู้ยืมเงิน และ (3) 
เงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม โครงสร้างเงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุ
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของ
อตัราสว่นหนีส้นิ และเงินทนุของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั ใน
สว่นของโครงสร้างเงินทนุ บริษัทฯ เห็นควรให้มีการใช้เงินจากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์  WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 
316,290,000 หนว่ย 

โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหนา่ย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนด
โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะ
ตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกั
ลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) ทัง้นี ้ราคาหน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าที่จะออกและเสนอขายจะมีราคาไม่ต ่ากว่าหน่วยละ 9 
บาท โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อาจเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ที ่2 
นีเ้ป็นจ านวนเงินทุน จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่มและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมในครัง้นีข้องกองทรัสต์ WHART) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุเพ่ือลงทนุในกรรมสทิธ์ิ
และสิทธิการเช่าเพิ่มเติมดงัรายละเอียดในวาระที่ 2 และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนีก้ารที่กองทรัสต์ WHART มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
กองทรัสต์ WHART จะมีขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน และบริษัทฯ  คาดว่าจะ
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สามารถสง่เสริมให้เกิดสภาพคลอ่งในตลาดรองเพิ่มขึน้ อีกทัง้กองทรัสต์ WHART จะสามารถกระจาย
ความเสีย่งจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั 

ทัง้นี  ้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ บริษัทฯ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการและบริหารกองทรัสต์ WHART ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่รวมถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการน าเงินของกองทรัสต์ WHART ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่น รวมทัง้การหาผลประโยชน์ การซือ้ เช่าจ าหน่าย โอนสทิธิการเช่า ขาย ดงันัน้ บริษัทฯ  จึงเห็นควรที่
จะน าเงินมดัจ าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ มาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม  โดยบริษัทฯ  มีความเห็นว่าการน าเงินมัดจ าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะช่วยให้กองทรัสต์ WHART มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ โดยจะท าให้ต้นทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมต ่าลงสง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ทรัสต์ดีขึน้ 
โดยในการลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นี ้บริษัทฯ มีความประสงค์จะด าเนินการให้กองทรัสต์ 
WHART น าเงินมดัจ า ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะได้รับจากผู้ เช่าจ านวนประมาณ 55,000,000 บาท มา
ใช้เพื่อลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านงึถึงการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง
ของกองทรัสต์ WHARTด้วย 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ อาทิเช่น การก าหนดจ านวน
เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการท่ีจะน ามาใช้เป็นเงินทนุ การก าหนดโครงการท่ีกองทรัสต์ WHART จะน า
เงินมดัจ าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการมาใช้เป็นเงินทุน รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอน
ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รายละเอียด
ของการน าเงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะ  
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 
316,290,000 หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART กบัหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในปัจจุบนัจ านวน 661,670,000 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 977,960,000 หนว่ย และกองทรัสต์ WHARTจะน าเงินคา่มดัจ าคา่เช่าและคา่บริการมาใช้
เป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจ านวนประมาณ 55,000,000 บาท รวมถึงขอให้
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยให้ถือ
ว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่
เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ มีอ านาจ 

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
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ขาย และจ านวนเงินค่ามดัจ าค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพื่อมาใช้
เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ก าหนด
ไว้ข้างต้น 

2) ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
องค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน และ วตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ่มทุนครัง้ที่  2 
และจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART เพื่อลงทนุเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ได้น าเสนอทุกประการ เนื่องจากบริษัทฯ  คาดว่าการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้นอกเหนือจากการสร้างโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สนิที่เล็งเห็นแล้ว
วา่มีศกัยภาพท่ีดีในอนาคตและเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ดงักลา่วไว้แล้ว
ข้างต้น ยังท าให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ภายใต้การ
บ ริหารงานของ  WHA บ ริษัทหนึ่ งในกลุ่มบ ริษัทของ WHA GROUP ซึ่ งด า เนินธุ รกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงาน ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART ต่อไปในอนาคต โดยก าหนดให้มติของที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ 
รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น ทัง้นี ้เมื่อกองทรัสต์ WHART 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การลงมติในวาระท่ี 3 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติไมอ่นมุตัิ
การท ารายการในวาระท่ี 2 แล้วนัน้ วาระท่ี 3 นีจ้ะไมถ่กูเสนอให้พิจารณาเพื่อลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART เข้าข่ายเป็นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่
มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ 
WHART จะต้องได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
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หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนี ้
อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์จะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าช่วง ผู้ โอนสิทธิการเช่าช่วง หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 

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% 
 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท า
รายการตามวาระนี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ารายการตามวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2, 4, 5 และ 6 ทุกรายการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการตามวาระนี ้
บริษัทฯ จะไมเ่สนอวาระท่ี 4, 5 และ 6 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่  2 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีผ้่าน
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยแบง่ออกเป็น 
2 สว่น ได้แก่  

ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
(รวมถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง ผู้ โอนสิทธิการเช่าช่วง และผู้ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุ) (Rights Offering) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติม
ในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร 
หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิที่
จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่ 2 จดัสรรเพื่อเสนอขายสว่นท่ีเหลือจากการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม ให้แก่ 
(1) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกิน
กวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแต่
ละประเภท 
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อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือ
กลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART 

ในการนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบยีนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง
มอบหมายให้บริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
ที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กับผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สิทธิจอง
ซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการ
เสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4) เจรจาตอ่รองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั
การเสนอขาย และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแตง่ตัง้ที่
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ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีเพื่อ
ด าเนินการดงักลา่ว  

5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็น และเก่ียวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการน า
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 
ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ  มีอ านาจ
ด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การลงมติในวาระที่ 4 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2 และ 3 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
ไมอ่นมุตัิการท ารายการในวาระท่ี 2 และ 3 หรือไมม่ีการพิจารณาวาระที่ 3 แล้วนัน้ วาระท่ี 4 นีจ้ะไมถ่กู
เสนอให้พิจารณาเพื่อลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 19,971,600 3.02% 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 15,114,416 2.28% 
รวม   
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท า
รายการตามวาระนี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ารายการตามวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2, 3, 5 และ 6 ทุกรายการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการตามวาระนี ้
บริษัทฯ จะไมเ่สนอวาระท่ี 5 และ 6 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินทั ้งหมดจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินกู้ ระยะสั ้น 
ประมาณไม่เกิน 1,350,000,000 บาท และการให้หลักประกันที่ เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม และเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนใน
กองทรัสต์ WHART 

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน  4,190,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง) บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนมุตัิให้บริษัทฯ มีอ านาจด าเนินการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผู้ ให้กู้ ที่
เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้  เช่น บริษัทประกัน
ชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย   โดยผู้ ให้กู้ อาจเป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับกองทรัสต์ WHART 
หรือทรัสตีของกองทรัสต์ WHART ในจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 
1,350,000,000 บาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนประมาณไมเ่กิน 1,300,000,000 บาทเพื่อ
ลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ วงเงินกู้ ระยะสัน้จ านวนประมาณไม่เกิน 50,000,000 บาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART ซึ่งเมื่อรวมกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART 
ในปัจจบุนั จะไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ WHART  

ภายหลังจากการเพิ่มเงินทุนของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี  ้และอนุมัติให้มีการให้
หลกัประกนัในการกู้ยืมเงินครัง้นี ้ในรูปของ (1) การจ านองที่ดิน และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตลอดจนอาจ
รวมถึงอาคารคลงัสนิค้า และส านกังาน ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ การโอนสทิธิการเช่า
ช่วงเป็นประกนั (2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยั และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ของผู้ เช่าที่มีอายมุากกวา่ 3 ปี และ (4) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่ผู้กู้  และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนั
ก าหนดเพิ่มเติมในสญัญาเงินกู้  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ 
ของการกู้ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยมืดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา
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การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใดๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน 
รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
WHART 

บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงิน และการให้หลกัประกัน
ดังกล่าว โดยก าหนดจ านวนเงินกู้ ยืมรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไม่เกิน 
1,350,000,000 บาท โดยมอบหมายให้บริษัทฯมีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิจ านวนเงิน อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน รวมถึงหลกัประกนั โดยให้สอดคล้อง
กบัแนวทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนัหรือสญัญา 
และข้อผูกพันอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จัดส่งเอกสารใดๆ
เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการให้หลกัประกัน และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน
และการให้หลกัประกนัดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
และเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART ในจ านวนเงินรวมวงเงินกู้ ระยะยาวและวงเงินกู้
ระยะสัน้ประมาณไม่เกิน 1,350,000,000 บาท และการให้หลักประกันที่เก่ียวข้อง รวมถึงอนุมัติ
มอบหมายให้บริษัทฯ ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ ยืมเงินและการให้
หลกัประกนั และเจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใดๆ เก่ียวกับการกู้ยืมเงินและ
การให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว
ประสบผลส าเร็จ 

การลงมติ 

การลงมติในวาระที่ 5 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2, 3 และ 4 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติไมอ่นมุตัิการท ารายการในวาระท่ี 2, 3 และ 4 หรือไมม่ีการพิจารณาวาระใดวาระหนึง่แล้ว วาระท่ี 5 
นีจ้ะไมถ่กูเสนอให้พิจารณาเพื่อลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ซึง่รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าทีเ่ป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ดงันัน้ มติที่ประชมุ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะต้องไม่มีเสยีงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนน
เสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี   

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 

ชื่อ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่  ร้อยละ 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 19,971,600 3.02% 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 15,114,416 2.28% 
รวม   

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท า
รายการตามวาระนี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ารายการตามวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์ WHART อนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระที่ 2, 3, 4 และ 6  ทกุรายการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการตามวาระนี ้
บริษัทฯ จะไมเ่สนอวาระท่ี 6 ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

การกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอาจกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี   บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์ 
WHART กับ บุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ รายงานความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาด้วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตีแล้วด้วยความระมัดระวัง และขอ
รับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที่เก่ียวโยง
กบัทรัสตีไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ที่ เกี่ยวเน่ืองกับการ
ด าเนินการตามวาระที่ 2 ถงึวาระที่ 5 

 สบืเนื่องจากวาระท่ี 2 ถึงวาระที่ 5 บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนมุตัิให้มีการเข้า
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการตามวาระท่ี 2 ถึงวาระที่ 
5 ดงัตอ่ไปนี ้

 การเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่าช่วงของ
อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยูเ่ดิม ระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั WHA 
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 การเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั WHA 

 การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม
เงินระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

 การเข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์
ที่จะออกใหมร่ะหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

 รายการอื่นๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียว
โยงกันของกองทรัสต์ WHART ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 และ รายงานความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสิง่ที่
ส่งมาด้วย 9 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์  WHART แล้วด้วยความ
ระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศ ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดใน
สาระส าคญั 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART 
ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการตามวาระท่ี 2 - วาระท่ี 5 

การลงมติ 

การลงมติในวาระที่ 6 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติไม่อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หรือไมม่ีการพิจารณาวาระใดวาระหนึง่แล้ว วาระที่ 
6 นีจ้ะไมถ่กูพิจารณาเพื่อลงมติในวาระดงักลา่ว 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุด กล่าวคือ
เกณฑ์การเข้าท าสัญญาที่ เก่ียวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท ธิการเช่า ช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ และลงทนุทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่
เดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA และการเข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ส าหรับทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั WHA โดยต้อง
ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งรายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท า
ทีเ่ป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียง
คดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  
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ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ทีเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 

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% 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 19,971,600 3.02% 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 15,114,416 2.28% 
รวม 158,599,838 23.97% 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/
หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์  WHART 
และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ 
WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากกองทรัสต์ WHART ได้ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุน ครัง้ที่ 1 ที่
ผ่านมาและที่จะลงทุนเพิ่มเติมในการลงทุนครัง้ที่ 2 จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุน ครัง้ที่ 1 ที่ผ่านมา และ/หรือทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนในครัง้นี ้
โดยจัดท าเป็นรายละเอียดบญัชีทรัพย์สินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้การแก้ไข
เพิ่มเติมดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการแก้ไขเง่ือนไขสาระส าคญัอนักระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตอ่ยา่งใด 
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รายละเอียดทรัพย์สนิเพิ่มเติมโดยการเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 ที่ผา่นมาและที่จะลงทนุเพิ่มเติมในการ
ลงทนุครัง้ที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART ในครัง้ที่ 1 ที่ผ่านมาและครัง้ที่ 2 นี ้เป็นรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมใน
สญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART  

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART 
รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
WHART และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมโดยการเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 ที่ผา่นมา และ/หรือทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ที่ 2 นี ้

การลงมติ 

การลงมติในวาระที่ 7 นีห้ากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมัติการท ารายการในวาระที่ 2 - 6 
หรือไม่มีการพิจารณาวาระใดวาระหนึ่งแล้ว วาระที่ 7 นีจ้ะถูกพิจารณาเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
เฉพาะการระบทุรัพย์สนิเพิ่มเติมโดยการเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 ที่ผา่นมา 

วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์   

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 

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% 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ข้อ 5.2.3 

 
ด้วยกองทรัสต์ WHART มีภาษีมลูค่าเพิ่มที่ได้รับคืน อนัเป็นรายการที่ไม่สามารถน ามาค านวณ

ก าไรสทุธิของกองทรัสต์ WHART จึงถือเป็นสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการด าเนินงาน เช่นเดียวกับ
รายการคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสด แตส่ามารถน ามาพิจารณาจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
โดยในกรณีที่กองทรัสต์ WHART มีก าไรสะสม เงินภาษีมลูคา่เพิ่มที่ได้รับคืนดงักลา่วสามารถน ามาจ่ายได้
ในรูปก าไรสะสมเท่าที่มี  แต่ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART ไม่มีก าไรสะสม เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืน
ดงักลา่วจะต้องน ามาจ่ายในรูปเงินลดทนุ  

 
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ WHART ยงัไม่สามารถจ่ายเงินภาษีมลูค่าเพิ่มที่ได้รับคืนดงักลา่วได้ แม้

จะเป็นรายการที่ถือว่าเป็นสภาพคล่องส่วนเกิน โดยไม่มีมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุน 
เนื่องจากสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ WHART ไม่ได้ก าหนดเหตลุดทนุกรณีที่กองทรัสต์ WHART มีสภาพคลอ่งตวั
เกินจากภาษีมลูคา่เพิ่มที่ได้รับคืนไว้อยา่งชดัเจน 

 
ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่

กองทรัสต์ WHART มีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืน หรือกรณีอื่นใดในท านอง
เดียวกนั โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้แก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ข้อ 5.2.3 จากเดิม  

 
“5.2 เหตใุนการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

...... 
 5.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตตุ้องน าไปใช้ในการค านวณ
ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.1 แหง่สญัญานี”้ 
 
 เป็นดงันี ้
 
“5.2 เหตใุนการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

...... 
 5.2.3 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ จากเงินสดจากการด าเนินงานซึ่งรวมถึงรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.1 แหง่สญัญานี ้หรือ เงินสดจากภาษีมลูคา่เพิ่มที่ได้รับคืน หรือ เหตอุื่นใด” 
 
ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ข้อ 5.2.3 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART 
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มีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากเงินภาษีมลูค่าเพิ่มที่ได้รับคืน หรือกรณีอื่นใดในท านองเดียวกนั โดยไม่ต้องขอ
มติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

การลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนี ้
ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนี ้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาตกลงกระท าการ เพื่อให้
นโยบายการลงทุนและทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ท
รัสต์ และการได้รับจัดสรรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่จะจัดตัง้ขึน้ 

 
ก. วัตถุประสงค์และเหตุผลของข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาตกลงกระท าการ 
 
 เมื่อเดือนเมษายน 2558 ดบับลิวเอชเอได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) 
ในสดัส่วนร้อยละ 92.88 และปัจจุบัน เหมราชอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เนือ่งด้วยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอและเหม
ราชมีความใกล้เคียงกนั กลา่วคือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า ประกอบไปด้วย อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรือ
อาคารโรงงาน โดยในส่วนของดับบลิวเอชเอจะมีทัง้แบบที่พัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า  และแบบส าเร็จรูป 
ในขณะที่ของเหมราชจะพฒันาอาคารโรงงานส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่และคลงัสินค้าส าเร็จรูป   ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของดบับลิวเอชเอและเหมราชในส่วนของอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงานไม่ทบัซ้อนกัน 
คณะกรรมการบริษัทดบับลิวเอชเอจึงได้มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอและเหมราช ในส่วนที่
เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือของดบับลิวเอชเอ สิง่ที่
สง่มาด้วย 10 

 
ด้วยเหมราชอยู่ในระหว่างการจัดตัง้ทรัสต์เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์  (“กองทรัสต์เหมราช”) นโยบายการ

ด าเนินธุรกิจของเหมราชที่ดบับลิวเอชเอก าหนดจึงได้ถกูน ามาใช้เป็นหลกัในการก าหนดนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์
เหมราช โดยจะสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของเหมราชดงักลา่ว คือ ทัง้เหมราชและกองทรัสต์เหมราช ต่างมี
นโยบายการลงทุนอาคารโรงงานและคลังสินค้าส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่พฒันาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช หรือพืน้ที่เก่ียวเนื่อง
หรือตอ่เนื่องกบัพืน้ท่ีดงักลา่ว รวมตลอดจนพืน้ท่ีหลงัคาของอาคารดงักลา่ว เช่นเดียวกนั 

 
 อย่างไรก็ดี เพื่อให้นโยบายการลงทนุกองทรัสต์ WHART สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอช
เอ และจะท าให้นโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไมเ่กิดความซ า้ซ้อนกนัได้ ในสว่นท่ี
เป็นอาคารโรงงานและคลังสินค้าส าเร็จรูป  (Ready-Built) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่พฒันาโดยเหมราช และ/หรือบริษัทย่อยของเหมราชหรือพืน้ที่เก่ียวเนื่องหรือต่อเนื่อง
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กับพืน้ที่ดังกล่าว ดับบลิวเอชเอจึงขอให้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์  
WHART รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 11 และแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 ให้สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ ทัง้นี ้นโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของดบับลิวเอชเอและเหมราชดงักลา่วได้มีผลบงัคบัใช้แล้วตัง้แตว่นัท่ี 13 ตลุาคม 2558 ซึง่เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท
ดบับลวิเอชเอมีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลวิเอชเอ และเหมราช เป็นต้นมา 
 

การปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และปรับแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท า
การตามที่ดบับลวิเอชเอร้องขอมานัน้ จะต้องแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อ 8.1.1 วรรคแรก และ สญัญาตกลงกระท าการข้อ 
3.1 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 11 และ 12 การแก้ไขสญัญาทัง้สองเร่ืองดงักลา่วเป็นประเด็น
ส าคญัที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อยา่งมีนยัส าคญั คือ 

 
1. การแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์  WHART ตามข้อเสนอของดับบลิวเอชเอจะส่งผลให้

นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ไมร่วมการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรือ
อาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ที่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีดงัต่อไปนี ้

 
(ก) นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมซึ่งจดัตัง้ขึน้ เข้าลงทุน

และ/หรือพัฒนาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทย่อยของเหมราช (รวมเรียกว่า “พืน้ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม”) 

 
(ข) พืน้ที่ที่พัฒนาโดยเหมราชและ/หรือบริษัทย่อยของเหมราช ที่อยู่ติดกับพื น้ที่ประกอบ

อตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่ติดกับพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่
โดยรอบพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม เพื่อรองรับหรือสนบัสนนุธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 
Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราช 

 
(ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราชและ/หรือบริษัทยอ่ยของเหมราชมีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิ

ครอบครองแต่เพียงผู้ เดียวหรือเป็นกรรมสิทธ์ิรวมหรือสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกับ
บริษัทยอ่ยของเหมราช ก่อนวนัท่ี 13 ตลุาคม 25585 และยงัคงถือกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง
ดงักล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยพืน้ที่ดังกล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ตาม
กฎหมายผงัเมือง ทัง้นี ้พืน้ท่ีดงักลา่วต้องเป็นพืน้ท่ีตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผยตอ่ทรัสตี
และผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

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

                                                 
5 วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ และ เหมราช  
ในสว่นที่เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน 
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2. การแก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการจะมีลกัษณะเป็นการเปลีย่นแปลงสทิธิปฏิเสธก่อน
ของกองทรัสต์ WHART ทีม่ีอยูก่บัดบับลวิเอชเอ กลา่วคือ เป็นการสละสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในอนัท่ีจะ
ลงทนุในอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ของดบับลวิเอชเอ บริษัท
ยอ่ยของดบับลวิเอชเอ ที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ท่ีโดยรอบ 

 
การแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ดงักลา่ว

จึงเป็นการเพิ่มข้อจ ากดัในการลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ซึง่เป็นการด าเนินการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรือสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบต่อสิทธิที่กองทรัสต์ 
WHART มีอยู่ในปัจจบุนั รวมถึงเป็นการแก้ไขสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามที่ได้เปิดเผยแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลของกองทรัสต์ WHART และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกและการเพิ่มทุนครัง้ที่  1  ดงันัน้ การแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ 
แก้ไขสทิธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบใุนสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ อยา่งไรก็ดี ในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาแก้ไขนโยบายการลงทนุ
ของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่วมีลกัษณะที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่าง
กองทรัสต์ WHART กบัดบับลวิเอชเอ เนื่องจากดบับลวิเอชเอเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะท่ีดบับลิว
เอชเอถือหุ้นอยูใ่นผู้จดัการกองทรัสต์ร้อยละ 99.99  

 
ตามข้อก าหนดในสญัญากอ่ตัง้กองทรัสต์ ข้อ 12 ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั

บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันี ้

"12. การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรือบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

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

12.2 ด้านระบบในการอนมุติั การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เกี่ยวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์อืน่ นอกจากทีไ่ดแ้สดงข้อมูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชี้ชวน ให้
ด าเนินการเกี่ยวกบัการขออนมุติัการเข้าท ารายการดงัต่อไปนี้  

12.2.1 ได้รบัความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญานีแ้ละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แลว้ 

12.2.2 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าหน่ึงลา้น (1,000,000) บาท หรือตัง้แต่ร้อยละศูนย์จุด
ศูนย์สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ข้ึนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ดว้ย 
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12.2.3 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทีมี่มูลค่าตัง้แต่ยีสิ่บลา้น (20,000,000) บาทข้ึนไป หรือเกินร้อยละสาม 
(3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

ในกรณีที่ธุรกรรมในข้อนีเ้ป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลกั การค านวณมูลค่าจะค านวณ
ตามมูลค่าการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหา
รายได ้ซ่ึงรวมถึงทรพัย์สินทีเ่กี่ยวเนือ่งกบัโครงการนัน้ดว้ย 

12.3 เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรือบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดแ้สดงข้อมูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชี้ชวน กระบวนการ
ขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต์ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.4 (1) (ข) 
แห่งสญัญานีโ้ดยอนโุลม และในกรณีที่เป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
ดงักล่าวตอ้งมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ่ประกอบการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต์ดว้ย" 

ผู้จดัการกองทรัสต์ขอเรียนชีแ้จงวา่ การจดัให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 ของ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อประกอบการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการแก้ไขนโยบายการลงทุนและแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของ
กองทรัสต์ WHART จะต้องค านวณมลูค่าสิทธิในการลงทนุที่เปลี่ยนแปลงไปอนัเกิดจากการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
สัญญาตกลงกระท าการดังกล่าว และค านวณมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสิทธิในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
เปรียบเทียบ ทัง้นี ้การวิเคราะห์หามูลค่าของสิทธิการลงทุนในทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าวตามวิธีการค านวณที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระพงึจะกระท าในการให้ความเห็น จะต้องก าหนดทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเป็นการเฉพาะ และจะต้องมี
ขนาดรายการหรือมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะได้มาหรือจ าหนา่ยไป เพื่อน ามาประเมินให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซือ้
หรือขายได้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดงักลา่วมิใช่รายการที่เก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รวมตลอดจนไม่ได้มีการก าหนดช่วงเวลาการลงทนุ แต่เป็นเพียงการก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
WHART เก่ียวกับประเภทหรือลกัษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน  ด้วยเหตุดังกล่าว จึงไม่มีขนาด
รายการหรือมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจะได้มาหรือจ าหนา่ยไปอนัเกิดจากการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาตกลงกระท าการ 
อนัเป็นผลให้การค านวณมลูค่าสทิธิที่เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนการค านวณเปรียบเทียบมลูค่ายตุิธรรม (Fair Value) ของ
สทิธิในการลงทนุท่ีเปลีย่นแปลง มีข้อยุง่ยากและเกิดความไมแ่นน่อน 

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

แม้ว่าในกรณีนีจ้ะไม่สามารถจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก็ตาม  อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้พิจารณาข้อเสนอของ ดบับลวิเอชเอ เก่ียวกบัการขอแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และสทิธิ
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ปฏิเสธก่อนในสญัญาตกลงกระท าการแล้ว และขอเรียนชีแ้จงข้อมลูรวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์น าไปประกอบการพิจารณาลงมติแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์  WHART และสิทธิปฏิเสธก่อนใน
สญัญาตกลงกระท าการ หรือไม ่ดงันี ้

1. ภาพรวมธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และเหมราช ผลจากการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของดับบลิวเอชเอ และเหมราชตามมติของคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ 

(1) การพฒันาอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของ
ลกูค้า (Built-to-Suit)  ดบับลิวเอชเอยงัคงด าเนินธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานที่
พัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ต่อไปในทุกพืน้ที่  รวมทัง้ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) พืน้ที่ในนิคม
อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้ เข้าลงทนุ และ/หรือพฒันาโดยเหมราช หรือ
บริษัทย่อยของเหมราช ดงันัน้ จึงไม่มีประเด็นความทบัซ้อนของดบับลวิเอชเอและเหมราชในการพฒันาอาคารคลงัสนิค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) 

 
(2) การพัฒนาอาคารคลงัสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ดับบลิวเอชเอมี

นโยบายด าเนินธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้าแบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ในทกุพืน้ท่ีที่มิได้อยูใ่น 
พืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ พืน้ที่ โดยรอบ6  ในขณะที่เหมราชจะพฒันาอาคารคลงัสินค้า หรืออาคารโรงงาน
ส าเร็จรูป (Ready-Built) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบเท่านัน้  ดังนัน้ การพัฒนาอาคาร
คลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้าแบบส าเร็จรูปของดบับลวิเอชเอและเหมราชจึงแยกกนัตามท าเลที่ตัง้ของตน 

(3) การพฒันาพืน้ที่หลงัคา ดบับลิวเอชเอและเหมราชจะพฒันาหลงัคาบนทรัพย์สินที่ได้มีการแบ่งแยก
ขอบเขตการด าเนินธุรกิจกันอย่างชัดเจนตามท าเลที่ตัง้และประเภททรัพย์สินของตนเอง  เมื่อการพัฒนาโครงการของ
ดบับลิวเอชเอและเหมราช ไม่ทบัซ้อนกันและแยกจากกันตามที่ชีแ้จงข้างต้น การพฒันาพืน้ที่หลงัคาจึงไม่ทบัซ้อนหรือ
ขดัแย้งกนัไปด้วย 

2. ความแตกต่างของนโยบายในการลงทุนและจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกองทรัสต์ WHART 
(positioning) เปรียบเทียบการธุรกิจของเหมราช และกองทรัสต์เหมราชจะจัดตัง้ขึน้ 

กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์เหมราช* 
1. อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคาร

โรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า 
(Built-to-Suit) ในทกุพืน้ท่ีรวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดั
เฉพาะ) พืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ท่ี
โดยรอบ7 

1. อาคารคลงัสนิค้าหรือ อาคารโรงงานส าเร็จรูป 
(Ready-Built) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีประกอบ
อตุสาหกรรม และพืน้ท่ีโดยรอบ8 

                                                 
6 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
7 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
8 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
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กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์เหมราช* 
2. อาคารคลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้า

ส าเร็จรูป (Ready-built) ที่มิได้อยูภ่ายในพืน้ท่ี
ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ท่ีโดยรอบ9 

2. พืน้ท่ีหลงัคาตามข้างต้น 

3. พืน้ท่ีหลงัคาตามข้างต้น  
*หมายเหต:ุ นโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์เหมราชยงัอยูใ่นระหวา่งการจดัท าและอยูภ่ายใต้การ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยจะสอดคล้องกบัตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของเหมราช ซึง่ผา่นการ
พิจารณาและอนมุตัิโดยมติคณะกรรมการบริษัทดบับลวิเอชเอ เมือ่วนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 
 
จากข้อมลูนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์เหมราชเปรียบเทียบกบันโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ที่

ปรับปรุงตามที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ประกอบข้อมูลการลงทุนของกองทรัสต์เหมราชที่ดบับลิวเอชเอชีแ้จงนัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ขอเรียนว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ และทรัพย์สินที่กองทรัสต์เหมราชจะลงทนุมีความแตกต่างกัน
อยา่งชดัเจนดงันี ้

 
หวัข้อ กองทรัสต์ WHART กองทรัสต์เหมราช 
ประเภททรัพย์สนิ ทรัพย์สนิสว่นใหญ่เป็นคลงัสนิค้า 

และศนูย์กระจายสนิค้า 
ทรัพย์สนิสว่นใหญ่เป็นอาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าส าเร็จรูป 

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

ทรัพย์สนิท่ีอยูเ่ฉพาะในพืน้ท่ี
ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ท่ี
โดยรอบ10 

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

Ready-built ระยะเวลาเฉลีย่ 1-3 ปี 

3. ข้อดีและข้อเสียของการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญาก่อตัง้
กองทรัสต์และการแก้ไขสิทธิในการปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระท าการ 

 
ข้อด ี
 
ท าให้นกัลงทุนสามารถเลือกลงทนุในทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ด้วยตวัเอง 

โดยภายหลงัจากการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART แล้ว นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์ 

                                                 
9 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
10 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
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WHART จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชทัง้ในแง่ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ท าเลที่ตัง้ รวมถึงอายสุญัญาโดยเฉลีย่ ตามตารางที่แสดงไว้ข้างต้น 

 
ข้อเสีย 
 
1. อาจท าให้ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบโตได้ช้าลง เนื่องจากการแก้ไขนโยบายการลงทุนของ

กองทรัสต์ WHART ตามข้อเสนอของดบับลิวเอชเอ จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีนโยบายการลงทนุในอาคารคลงัสินค้า 
ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ท่ีมิได้อยูภ่ายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่
โดยรอบ11  อย่างไรก็ดีดบับลิวเอชเอมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนในการสร้างความเติบโตในทรัพย์สินของตน และ
จะจ าหนา่ยทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ WHART ทกุปี ท าให้ขนาดของกองทรัสต์ WHART เติบโตไปได้อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั 

 
2. อาจท าให้พิจารณาได้วา่กองทรัสต์ WHART มีข้อจ ากดัในการลงทนุของอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจาย

สินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) ในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ 12 อย่างไรก็ดี 
กองทรัสต์ WHART ยงัคงสามารถลงทนุในอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความ
ต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ในทุกพืน้ที่ ซึ่งรวมถึงพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ 13 นักลงทุนจึงมี
ทางเลอืกที่จะลงทนุกองทรัสต์ WHART ตอ่ไป หรือเลอืกที่จะไปลงทนุในกองทรัสต์เหมราช  

 
4. นิยามของค าว่า อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงานที่พัฒนาขึน้ตาม

ความต้องการของลูกค้า  ) Built-to-Suit) ศูนย์กระจายสินค้าแบบส าเร็จรูป  ) Ready-Built) บริษัทย่อย นิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

 
ค าว่า “อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า หรืออาคารโรงงานท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า (Built-

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

 
“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ซ่ึงพัฒนาขึน้ตามความต้องการของลูกค้า (Built-

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

                                                 
11 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
12 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
13 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
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ของลกูค้า 

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

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

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมประเภทเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    

“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษาให้
เป็นเขตประกอบอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  

“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพืน้ที่ท่ีจดัไว้เพื่อการประกอบอตุสาหกรรมและกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้อง ไมว่่าจะ
เรียกช่ือเป็นอย่างไร ซึง่อาจขอรับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ หรือกฎหมาย
อื่น หรืออาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้จดทะเบียนเป็นนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี ้ การแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการในประเด็นสทิธิปฏิเสธก่อนดงักลา่วยงัได้ปรับปรุงถ้อยค าเก่ียวการ
ให้สทิธิปฏิเสธก่อนของบริษัทยอ่ยของดบับลวิเอชเอที่เป็นซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ให้เกิดความชดัเจนเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความ 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



36 
 

เก่ียวข้องกบัการจ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สนิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะ
ก าหนด) ได้พิจารณาแล้ว และมมีติอนมุตัใิห้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เชา่โครงการนัน้แก่ผู้ รับสญัญา” 

 
5. ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
จากที่กลา่วข้างต้นการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ 

WHART ในสญัญาตกลงกระท าการดงักลา่ว ถือเป็นการสละสทิธิในการลงทนุในทรัพย์สนิของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์ 
WHART จะไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลงัสินค้าส าเร็จรูปที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตัง้อยู่เฉพาะใน
พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ14ได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองทรัสต์ WHART จะเสียสิทธิในการลงทนุดงักลา่ว 
แต่หากพิจารณาถึงการกระจายการลงทุน (Diversification) ซึ่งนักลงทุนสามารถกระท าได้ด้วยตัวเอง โดยนักลงทุน
สามารถเลือกลงทนุในกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินที่เหมาะกบัความเสี่ยงและผลตอบแทนตามแบบที่ตวัเองต้องการ โดยเลือก
ลงทนุในแต่ละกองทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทนุท่ีตา่งกนั ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ จึงมีความเห็นวา่การแก้ไขนโยบายการ
ลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขในสัญญาตกลงกระท าการดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญที่กระทบสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามที่ชีแ้จงข้างต้น จึงเห็นควรวา่มีความจ าเป็นต้องจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี  ้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาว่าเห็นควรให้แก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขในสญัญาตกลงกระท าการ
ตามที่ดบับลวิเอชเอร้องขอหรือไม่ 

 
ส าหรับการปรับปรุงถ้อยค าเก่ียวการให้สิทธิปฏิเสธก่อนของบริษัทย่อยของดับบลิวเอชเอที่เป็นซึ่งมีหุ้ นเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้จดัการกองทรัสต์ขอเรียนว่าเป็นการปรับแก้ไขถ้อยค าให้มี
ความชดัเจนวา่กรณีบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่
จะให้สทิธิปฏิเสธก่อนแก่กองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย
นัน้ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ที่ใช้บงัคบักับบริษัทย่อยนัน้ๆ เนื่องจากบริษัทย่อยนัน้ๆ ไม่ได้เป็นคู่สญัญา
โดยตรงกบักองทรัสต์ WHART และ เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศนัน้ จะมีหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยฯ หรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ก าหนดไว้เฉพาะให้การจ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สนิจะต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น ขึน้อยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินนัน้  หากสญัญาตกลงกระท าการไม่มี
ข้อความที่ให้การเสนอขายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น ก่อน 
จะท าให้บริษัทย่อยนัน้ๆ ปฏิบัติผิดหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งข้อความเดิมใช้ค าว่า “การด าเนินการดงักล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้บงัคบัของการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย” มีความหมายเช่นเดียวกนั คือ 
การเสนอขายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART ก่อนจะต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัที่จะต้องได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือผู้ ถือหุ้ น  ดังนัน้ การแก้ไขถ้อยเก่ียวการให้สิทธิปฏิเสธก่อนของบริษัทย่อยของดับบลิวเอชเอที่เป็นซึ่งมีหุ้ นเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงเป็นเพียงปรับแก้ไขภาษาให้ชดัเจนและเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งในการตีความ 
มิได้เปลีย่นแปลงความหมายแตป่ระการใด 

 

                                                 
14 โปรดดคูวามหมายค าวา่ พืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรมและพืน้ที่โดยรอบ ในหน้า 29 
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กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท 
 
ทัง้นี ้ทรัสตีได้มีความเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขปฏิเสธก่อนของ

กองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 14 
 

ข. วัตถุประสงค์และเหตุผลของการได้รับจัดสรรจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่จะจัดตัง้ขึน้ 
 
ด้วยการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART 

ดังกล่าว เป็นการเพิ่มข้อจ ากัดในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์  WHART ในอนาคต ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรือสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแง่ที่อาจกระทบต่อสิทธิ
ที่กองทรัสต์ WHART มีอยู่ในปัจจบุนั ตามที่กลา่วข้างต้น ดงันัน้ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ยงัคงมีสทิธิที่
จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งจะลงทุนในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบผ่านกองทรัสต์เหมราช 
ดบับลวิเอชเอจึงได้ท าความตกลงกบั บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตัง้และผู้จะเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์เหมราชที่จะจัดตัง้ขึน้ ที่จะก าหนดวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่จะจัดตัง้ขึน้ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การก าหนดให้มีกระบวนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชในสดัส่วนร้อยละ 100 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่กองทรัสต์เหมราชจะออกและเสนอขายครัง้แรก เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ตาม
สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART ณ วนัปิดสมดุทะเบียนที่ผู้จดัการกองทรัสต์ WHART จะได้ก าหนด และ
เผยแพร่ข่าววนัให้สิทธิและวนัปิดสมดุทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท เหมราช 
รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั จะก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชที่จะออกและเสนอขายครัง้แรกที่แน่นอนและจะ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ภายหลงั ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เหมราชจะ
ออกและเสนอขายครัง้แรก กรณีที่มีเศษหนว่ยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ย
ที่ใกล้เคียงที่สดุ อย่างไรก็ดี การจดัสรรและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าว จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่ม
บคุคลใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราช เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์เหมราช   

 
2. หากมีหน่วยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์ WHART ข้างต้น บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดัมีสทิธิที่จะน าหน่วยทรัสต์ที่เหลอืดงักลา่วไปเสนอขาย
แก่บุคคลใด หรือผู้ ถือหน่วยกองทรัสต์ WHART ที่จองซือ้เกินสิทธิก็ได้ แล้วแต่บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดัจะ
ก าหนดโดยอยูใ่นดลุพินิจของบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

 
3. การก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  โดย

เสนอขายเทา่กบัราคาที่จะต้องเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (ถ้ามี) 
 
4. การก าหนดช่วงระยะเวลาการเสนอขายเป็นไปตามที่บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ก าหนด 
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5. การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กองทรัสต์ WHART ดงักลา่ว จะ

ด าเนินการหลงัจากที่ได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และร่างหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชมีผลใช้บังคบั
แล้ว 

 
6. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์  WHART 

ดงักลา่วเป็นการจดัสรรให้เพียงครัง้นีค้รัง้เดียว หากในอนาคต กองทรัสต์เหมราชจะเพิ่มทนุ การจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุ
ของกองทรัสต์เหมราชจะเป็นไปตามมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 
นอกจากนี ้ดับบลิวเอชเอ แจ้งว่าได้จัดให้เหมราชให้สิทธิปฏิเสธก่อนแก่กองทรัสต์เหมราช  (Right of First 

Refusal) ในการลงทนุในโครงการคลงัสินค้าและโรงงานของเหมราช เพื่อให้กองทรัสต์เหมราชสร้างความเติบโตได้ โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขของสทิธิปฏิเสธก่อนที่เหมราชและกองทรัสต์เหมราชจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

 
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า การแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนใน

สญัญาตกลงกระท าการตามที่เสนอในวาระนีจ้ะมีผลกระทบท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ WHART และประโยชน์หรือสิทธิของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ดบับลิวเอชเอจึงเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจดัสรรและจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่
จะจดัตัง้ขึน้ เนื่องจากกองทรัสต์เหมราชมีนโยบายการลงทนุอาคารคลงัสินค้าหรือ อาคารโรงงานส าเร็จรูป (Ready-Built) 
ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบ ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่กองทรัสต์ WHART ไม่มีนโยบายลงทุนตาม
นโยบายการลงทนุตามที่เสนอขอแก้ไข สิทธิที่จะได้รับจดัสรรและจองซือ้ดงักลา่วเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ยงัคงมีสิทธิที่จะ
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ในการลงทนุกองทรัสต์ซึง่จะลงทนุในพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม และพืน้ที่โดยรอบผ่านกองทรัสต์เหม
ราช  

 
เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชแล้ว จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์เหมราชตามกฎหมาย และได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เหมราชและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง หากในอนาคตกองทรัสต์เหมราชมีการเพิ่มทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม การจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุ
ของกองทรัสต์เหมราชจะเป็นไปตามมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราช  ซึ่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในฐานะผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์กองทรัสต์เหมราชเป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนการลงมติดงักลา่ว 

 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชดังกล่าวเป็นเง่ือนไขและขัน้ตอนตาม

กฎหมายในการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 
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ทัง้นี ้ทรัสตีได้มีความเห็นเก่ียวกบัการได้รับจดัสรรจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชที่จะจดัตัง้ขึน้ ปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 14 

 
ค. เร่ืองที่ขอให้พิจารณา 

 
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาวา่จะอนมุตัิให้แก้ไขนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ WHART

ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 11 และแก้ไขสิทธิที่จะปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่
มาด้วย 12 และ การรับจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เหมราชตามรายละเอียดข้างต้นหรือไม ่ 

 
ง. การลงมติ 

 
การแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHARTในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาก่อตัง้ 

ทรัสต์ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 11 และแก้ไขสิทธิที่จะปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสญัญาตกลงกระท าการ 
ตามข้อเสนอขอแก้ไขสญัญาตกลงกระท าการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 และ การรับจดัสรรหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์
เหมราชจะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วนัที่ 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ได้แก่ 
 

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% 

 






