ที่ REMS013/2559-TH
วันที่ 2 มีนาคม 2559
เรื่ อง

การจัดการประชุมสามัญประจาปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2559 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญประจาปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในวันที่ 7 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะนาเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินการงานในรอบปี 2558
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานรายละเอียดเกี่ ยวกับสถานะของการดาเนินงานกองทรัสต์ ในรอบปี
2558 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2558
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานรายละเอียดงบการเงินของกองทรัสต์ ประจาปี 2558 สรุปได้ ดงั นี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กองทรัสต์ มีทรัพย์ สินรวมจานวนประมาณ 9,595.35 ล้านบาท มี หนีส้ ินรวมจานวนประมาณ 3,052.96 ล้ านบาท โดยมี
ทรัพย์สินสุทธิ 6,542.39 ล้ านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิ ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกาไรสะสมจานวน
ประมาณ 6,502.73 และ 39.66 ล้ านบาท ตามลาดับ

งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กองทรัสต์มีรายได้ รวมประมาณ 332.47 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ 53.51 ล้ านบาท ดังนัน้ กองทรัสต์ มีรายได้ จาก
การลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จา่ ยทางการเงินประมาณ 278.96 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ้ยจ่ายประมาณ 62.33 ล้ าน
บาท และรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 97.77 ล้ านบาท (ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จากการวัดค่าเงินลงทุน 97.93 ล้ านบาท) ดังนัน้ กองทรัสต์ คงเหลือกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานสาหรับงวดประมาณ
118.86 ล้ านบาท
วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจาปี 2559
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีกองทรัสต์ ประจาปี 2559 ซึง่ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์”) ดังนี ้
1.

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ

2.

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

3.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรื อ

4.

นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุ มั ติข้ อ เสนอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ และสั ญ ญาตกลงกระท าการ
เพื่อให้ นโยบายการลงทุนและทรัพย์ สินหลักที่กองทรัสต์ จะลงทุนเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ในการก่ อตัง้ ทรัสต์
ตามที่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 บริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ เผยแพร่ ขา่ วการเลื่อนประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครัง้ ที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และข้ อเสนอขอ
แก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการออกไปก่อน เพื่อที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใหม่จากการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ จะได้ มี
ส่วนร่ วมในการพิจารณาข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการและข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ด้วยนัน้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 จึงเห็นสมควรที่ จะนาเสนอเรื่ อง
ดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ พิจารณาในคราวเดียวกัน
พร้ อมนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เอกสารดังต่อไปนี ้มาอีกครัง้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยทรัสต์
1. นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ดับบลิว
เอชเอ”) และ บริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ที่ได้ เผยแพร่ในระบบเผยแพร่ ข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 1

2

2.

ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ที่ดบั บลิวเอชเอเสนอ เอกสารแนบท้ าย 2

3.

ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการที่ดบั บลิวเอชเอเสนอ เอกสารแนบท้ าย 3

4.

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง เอกสารแนบท้ าย 4

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ในการนี ้ บริ ษั ทฯ ขอยกเลิกการปิ ดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 และ ดาเนิน การปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ประจาปี 2559 โดยบริ ษัทฯ จะกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม ดังกล่าวในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2559 ซึ่งเป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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เอกสารแนบ 1

วันที่ 13 ตุลาคม 2558
เรื่ อง

นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ และ บริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) ในส่วนของอาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน เพื่อความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจของทังสองบริ
้
ษัท ดังนี ้
1.

แนวนโยบายการดาเนินธุรกิจในส่ วนของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ จากัด (มหาชน)
(1)
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึน้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
(Built-to-Suit) ซึง่ โครงการ Built-to-Suit นี ้จะคานึงถึงรายละเอียดการใช้ งานของลูกค้ า หมายรวมถึง การพัฒนา
ตามลักษณะการใช้ งาน รู ปแบบของการขนส่ง แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้ สอย ทาเลที่ตงั ้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่
ติดตังตามการใช้
้
งานที่เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่มีการเจรจาทาความตกลงกับลูกค้ าไว้ ลว่ งหน้ า โดย
โครงการ Built-to-Suit จะพัฒ นาขึน้ ในทุก พื น้ ที่ ไม่ เ ว้ น แต่ พื น้ ที่ ใ นนิ ค มอุต สาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
(2)
อาคารคลังสินค้ า หรื อศูนย์กระจายสินค้ าแบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ในทุกพื ้นที่ เว้ นแต่ พื ้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด
(มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) หรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่ อเนื่องกับ
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด
(มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
(3)

2.

พื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารตามข้ อ (1) – (2) ดังกล่าว

แนวนโยบายการดาเนินธุรกิจในส่ วนของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
อาคารคลังสินค้ า หรื ออาคารโรงงานสาเร็ จรูป (Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) หรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) หรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม

เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒนาทีด่ ิน จากัด (มหาชน)
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) รวมถึงพื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของ
อาคารดังกล่าว
จึงเรียนมาเพี่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ อนันตประยูร)
ประธานคณะกรรมการ/กรรมการ

เอกสารแนบ 2
ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาก่ อตัง้ กองทรัสต์ ข้ อ 8.1.1
เดิม
8.

การลงทุนของกองทรัสต์
การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรื อจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
นโยบายการลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
8.1

นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
8.1.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรัสต์ มีน โยบายการลงทุนในทรั พย์ สินหลักประเภทอสังหาริ มทรัพ ย์ หรื อสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรื อ
เครื่ องอุปกรณ์ ของอสังหาริ ม ทรัพย์ ดังกล่าว ประเภททรัพ ย์ สินที่กองทรัสต์ จะลงทุน ได้ แก่
อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงานพร้ อมสานักงาน พื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใด
ส่วนหนึง่ ของอาคารดังกล่าว อสังหาริ มทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มธุรกิจ
พั ฒ นาและให้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ อ าจส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้

ข้ อเสนอขอแก้ ไข
8.

การลงทุนของกองทรัสต์
การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรื อจะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
นโยบายการลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
8.1

นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์จะลงทุน
8.1.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรัสต์ มีน โยบายการลงทุนในทรั พย์ สินหลักประเภทอสังหาริ มทรัพ ย์ หรื อสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็ นส่วนควบหรื อ
เครื่ องอุปกรณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ประเภททรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้ แก่
(1) อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ซึ่งพัฒนาขึ ้นตามความต้ องการ
ของลู ก ค้ า (Built-to-Suit) ในทุ ก พื น้ ที่ รวมทั ง้ (แต่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะ) พื น้ ที่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่จดั ตังขึ
้ ้น เข้ าลงทุน

และ/หรื อพัฒ นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒ นาที่ดิน จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “เหมราช”)
(2) อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built)
ที่มิได้ อยูภ่ ายในเขตพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมซึ่ง จัดตังขึ
้ ้น
เข้ าลงทุนและ/หรื อพัฒนาโดยเหมราช (พื ้นที่ดงั กล่าวรวมเรี ยกว่า “พื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรม”)
(ข) พื ้นที่ที่พฒ
ั นาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกับพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม หรื อ ในกรณีที่ไม่
ติ ด กั บ พื น้ ที่ ป ระกอบอุต สาหกรรม ได้ แ ก่ พื น้ ที่ ใ กล้ เคี ย งหรื อ อยู่ โดยรอบพื น้ ที่
ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อรองรับหรื อสนับสนุน ธุรกิจหรื อการขยายตัวของธุรกิ จ
Ready-Built ภายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมของเหมราช
(ค) พื ้นที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราช มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองแต่เพียง
ผู้เดียวหรื อเป็ นกรรมสิทธิ์รวมหรื อสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกับบริ ษัทย่อย
ของเหมราช ก่ อ นวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 25581 และยั ง คงถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองดังกล่าวต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยพื ้นที่ดงั กล่าวสามารถประกอบการ
อุต สาหกรรมได้ ต ามกฎหมายผังเมื อ ง ทัง้ นี ้ พื น้ ที่ ดังกล่าวต้ อ งเป็ นพื น้ ที่ ต ามที่
กาหนดไว้ ในเอกสารที่เปิ ดเผยต่อทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์แล้ วเท่านัน้
(3) พื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารตามข้ อ (1) หรื อ (2) ดังกล่าว และ
(4) อสังหาริ ม ทรั พ ย์ อื่น ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การสนับสนุนหรื อส่งเสริ ม ธุรกิ จพัฒ นาและให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ข้ อ (1) (2) และ (3) ดังกล่าว และทรัพย์สนิ อื่นใด
ที่อาจส่งเสริ มการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ข้ อ (1)
(2) และ (3) ดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ของข้ อนี ้ ให้ คาต่างๆ ที่ใช้ ข้างต้ น มีความหมายดังนี ้
“อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ซึ่งพัฒนาขึน้ ตามความต้ องการของ
ลูกค้ า (Built-to-Suit)” หมายถึง อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พัฒนาหรื อ
ก่อสร้ างขึ ้นตามลักษณะการใช้ งาน รูปแบบของการขนส่ง แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้ สอย ทาเลที่ตงั ้
และอาจมีสานักงานอยู่ภายในอาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่ติดตัง้ ตามการใช้ งานที่
เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่มีการเจรจาทาความตกลงกับลูกค้ าไว้ ล่วงหน้ า และหากสัญญา
เช่ากับลูกค้ าดังกล่าวสิ ้นสุดลงไม่วา่ ในกรณีใดๆ และนาอาคารดังกล่าวออกให้ บคุ คลอื่นเช่า ยังคงให้ ถือ
1

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

ว่าอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า
“อาคารคลั ง สิ น ค้ า ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า หรื อ อาคารโรงงาน แบบส าเร็ จ รู ป (Ready-Built)”
หมายถึง อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พฒ
ั นาหรื อก่อสร้ างขึ ้นแบบสาเร็ จรูปไว้
และอาจมีสานักงานอยู่ภายในอาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่ติดตัง้ ตามการใช้ งานที่
เกี่ยวข้ อง โดยมิได้ มีข้อตกลงหรื อข้ อกาหนดเกี่ ยวกับแบบหรื อลักษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกับ
ลูกค้ าไว้ เป็ นการล่วงหน้ า ลูกค้ าจะได้ พิ จารณาจากตัวอย่างอาคารที่สร้ างสาเร็ จ เพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะเช่าหรื อไม่ และไม่วา่ จะมีการพัฒนาหรื อก่อสร้ างตามที่จะตกลงกับลูกค้ าในภายหลังไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ตาม
“บริษัทย่ อย” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ ใน ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไปตามกฎหมายว่าด้ วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษาให้ เป็ นเขตประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพื ้นที่ที่จดั ไว้ เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ว่าจะเรี ยกชื่อเป็ นอย่างไร ซึ่งอาจขอรับการส่งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการ
ลงทุน หรื อกฎหมายอื่น หรื ออาจไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้ จดทะเบียนเป็ น
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การลงทุนตามวรรคแรกมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้

เอกสารแนบ 3
ข้ อเสนอขอแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการ ข้ อ 3.1
เดิม
3.

ข้ อตกลงเรื่องสิทธิท่ จี ะปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
ภายในกาหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นับแต่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ สทิ ธิที่จะปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ ดังนี ้
3.1

ในกรณี ที่ ผ้ ูให้ สัญ ญาหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ให้ สัญ ญาเป็ นเจ้ าของและได้ ท าการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า และ/หรื อ อาคารโรงงาน (Logistics
Facilities) ให้ เช่าในประเทศไทย (“โครงการ”) และเป็ นโครงการซึ่งก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 (แปดสิบ) ของมูลค่าโครงการ และผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษั ทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาประสงค์ ที่จะ
จาหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทังโครงการให้
้
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรายเดียว ผู้ใ ห้ สญ
ั ญาจะต้ องหรื อ
ดาเนิ น การให้ บ ริ ษั ท ย่อยของผู้ให้ สัญ ญา (แล้ วแต่ก รณี ) ท าหนังสือ แจ้ งค าเสนอของตนไปยังผู้รับ
สัญญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนังสือแจ้ งคาเสนอต้ องระบุอย่างน้ อยข้ อกาหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดอสังหาริ มทรัพย์ และราคาซื ้อขายหรื อราคาให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ (“ข้ อเสนอ”) เพื่อให้ ผ้ รู ับสัญญาพิจารณารับข้ อเสนอก่อน อนึ่ง ในกรณีที่บริ ษัทย่อย
ของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นบริ ษัทมหาชนซึ่งมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับของการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/
หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยดังกล่าวภายใต้ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิ ที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ตามสัญ ญานีข้ องผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษั ท
ย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญา จะไม่ใช้ บงั คับในกรณีที่การดังกล่าวจะทาให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษัทย่อยของผู้ให้
สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาหรื อข้ อผูกพันใด ๆ หรื อทาให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาตกเป็ นผู้ผิดนัดซึง่ ผู้ให้ สญ
ั ญา
ได้ ทาไว้ กบั นิติบคุ คลใด ๆ ซึง่ เป็ นผู้เช่า หุ้นส่วน หรื อผู้ร่วมลงทุนของผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษัทย่อยของผู้ให้
สัญญา เช่น การให้ สิทธิ ซื ้อก่อนแก่ผ้ เู ช่า (Option to Buy) ตามสัญญาเช่า หรื อการให้ สิทธิที่จะปฏิเสธ
ก่ อ น (Right of First Refusal) ตามสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น (Joint Venture Agreement) หรื อ สั ญ ญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เป็ นต้ น

ข้ อเสนอขอแก้ ไข
3.

ข้ อตกลงเรื่องสิทธิท่ จี ะปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
ภายในกาหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นับแต่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ สทิ ธิที่จะปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ ดังนี ้
3.1

ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นเจ้ าของและได้ ทาการพัฒนา
(1) อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ซึ่งพัฒนาขึ ้นตามความต้ องการ
ของลู ก ค้ า (Built-to-Suit) ในทุ ก พื น้ ที่ รวมทั ง้ (แต่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะ) พื น้ ที่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่จดั ตังขึ
้ ้น เข้ าลงทุน
และ/หรื อพัฒ นาโดยบริ ษัท เหมราชพัฒ นาที่ดิน จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “เหมราช”)
(2) อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built)
ที่มิได้ อยูภ่ ายในเขตพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมซึ่ง จัดตังขึ
้ ้น
เข้ าลงทุนและ/หรื อพัฒนาโดยเหมราช (พื ้นที่ดงั กล่าวรวมเรี ยกว่า “พื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรม”)
(ข) พื ้นที่ที่พฒ
ั นาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกับพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม หรื อ ในกรณีที่ไม่
ติ ด กั บ พื น้ ที่ ป ระกอบอุต สาหกรรม ได้ แ ก่ พื น้ ที่ ใ กล้ เคี ย งหรื อ อยู่ โดยรอบพื น้ ที่
ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อรองรับหรื อสนับสนุน ธุรกิจหรื อการขยายตัวของธุรกิจ
Ready-Built ภายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมของเหมราช
(ค) พื ้นที่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ที่เหมราช มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองแต่เพียง
ผู้เดียวหรื อเป็ นกรรมสิทธิ์รวมหรื อสิทธิครอบครองร่วมระหว่างเหมราชกับบริ ษัทย่อย
ของเหมราช ก่อนวันที่ 13 ตุลาคม 2558 1 และยังคงถือกรรมสิทธิ์ดงั กล่าวต่อเนื่อง
อยูต่ ลอดเวลา โดยพื ้นที่ดงั กล่าวสามารถประกอบการอุตสาหกรรมได้ ตามกฎหมาย
ผัง เมื อ ง ทัง้ นี ้ พื น้ ที่ ดังกล่าวต้ อ งเป็ นพื น้ ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารที่ เปิ ดเผย
ต่อทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์แล้ วเท่านัน้
(3)

1

พื ้นที่หลังคาหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารตามข้ อ (1) หรื อ (2) ดังกล่าว

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็ นวันที่คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และ เหมราช

ในส่วนที่เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน

((1) (2) (3) ข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “โครงการ”) และเป็ นโครงการซึ่งก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 (แปดสิบ) ของมูลค่าโครงการ และผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาประสงค์ที่จะจาหน่าย
จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทังโครงการให้
้
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ รายเดียว ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องหรื อดาเนินการ
ให้ บ ริ ษั ท ย่อ ยของผู้ให้ สัญ ญา (แล้ วแต่ก รณี ) ท าหนังสือ แจ้ งค าเสนอของตนไปยังผู้รับ สัญ ญาใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนังสือแจ้ งคาเสนอต้ องระบุอย่างน้ อยข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า ว รายละเอี ย ดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และราคาซื อ้ ขายหรื อ ราคาให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (“ข้ อเสนอ”) เพื่อให้ ผ้ รู ับสัญญาพิจารณารับข้ อเสนอก่อน
เพื่อประโยชน์ของข้ อนี ้ ให้ คาต่างๆ ที่ใช้ ข้างต้ น มีความหมายดังนี ้
“อาคารคลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ซึ่งพัฒนาขึน้ ตามความต้ องการของ
ลูกค้ า (Built-to-Suit)” หมายถึง อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พัฒนาหรื อ
ก่อสร้ างขึ ้นตามลักษณะการใช้ งาน รูปแบบของการขนส่ง แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้ สอย ทาเลที่ตงั ้
และอาจมีสานักงานอยู่ภายในอาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่ติดตัง้ ตามการใช้ งานที่
เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่มีการเจรจาทาความตกลงกับลูกค้ าไว้ ล่วงหน้ า และหากสัญญา
เช่ากับลูกค้ าดังกล่าวสิ ้นสุดลงไม่วา่ ในกรณีใดๆ และนาอาคารดังกล่าวออกให้ บคุ คลอื่นเช่า ยังคงให้ ถือ
ว่าอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารที่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า
“อาคารคลั ง สิ น ค้ า ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า หรื อ อาคารโรงงาน แบบส าเร็ จ รู ป (Ready-Built)”
หมายถึง อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน ที่พฒ
ั นาหรื อก่อสร้ างขึ ้นแบบสาเร็ จรูปไว้
และอาจมีสานักงานอยู่ภายในอาคารดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่ติดตัง้ ตามการใช้ งานที่
เกี่ยวข้ อง โดยมิได้ มีข้อตกลงหรื อข้ อกาหนดเกี่ ยวกับแบบหรื อลักษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกับ
ลูกค้ าไว้ เป็ นการล่วงหน้ า ลูกค้ าจะได้ พิ จารณาจากตัวอย่างอาคารที่สร้ างสาเร็ จ เพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะเช่าหรื อไม่ และไม่วา่ จะมีการพัฒนาหรื อก่อสร้ างตามที่จะตกลงกับลูกค้ าในภายหลังไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ก็ตาม
“บริษัทย่ อย” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ ใน ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไปตามกฎหมายว่าด้ วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษาให้ เป็ นเขตประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพื ้นที่ที่จดั ไว้ เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ว่าจะเรี ยกชื่อเป็ นอย่างไร ซึ่งอาจขอรับการส่งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการ

ลงทุน หรื อกฎหมายอื่น หรื ออาจไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้ จดทะเบียนเป็ น
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิ ที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ตามสัญ ญานีข้ องผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษั ท
ย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญา จะไม่ใช้ บงั คับในกรณีที่การดังกล่าวจะทาให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษัทย่อยของผู้ให้
สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาหรื อข้ อผูกพันใด ๆ หรื อทาให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาตกเป็ นผู้ผิดนัดซึง่ ผู้ให้ สญ
ั ญา
ได้ ทาไว้ กบั นิติบคุ คลใด ๆ ซึง่ เป็ นผู้เช่า หุ้นส่วน หรื อผู้ร่วมลงทุนของผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อบริ ษัทย่อยของผู้ให้
สัญญา เช่น การให้ สิทธิซื ้อก่อนแก่ผ้ เู ช่า (Option to Buy) ตามสัญญาเช่า หรื อการให้ สิทธิที่จะปฏิเสธ
ก่ อ น (Right of First Refusal) ตามสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น (Joint Venture Agreement) หรื อ สั ญ ญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เป็ นต้ น หรื อ ในกรณี ที่บริ ษั ทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ น
บริ ษัทมหาชนซึ่งมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทมหาชนดังกล่าว

สารสนเทศการทาธุรกรรมของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
1.

วันที่ทารายการ
ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ”) ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาตกลงกระทาการ
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (“สัญญาตกลงกระทาการ”) มีความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์โดยเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ ซึง่ ถือ
หน่วยทรัสต์จานวน 120,963,422 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 18.28 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกจาหน่ายแล้ ว (ณ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์
3.

ลักษณะทั่วไปของรายการ

เมื่อเดือนเมษายน 2558 ดับบลิวเอชเอได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน) (“เหมราช”)
ในสัดส่วนร้ อยละ 92.88 และปั จจุบนั เหมราชอยูใ่ นระหว่างกระบวนการขอเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้ วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหม
ราชมีความใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า ประกอบไปด้ วย อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื อ
อาคารโรงงาน โดยในส่วนของดับบลิวเอชเอจะมีทงแบบที
ั้
่พฒ
ั นาขึ ้นตามความต้ องการของลูกค้ า และแบบสาเร็ จรูป
ในขณะที่ของเหมราชจะพัฒนาอาคารโรงงานสาเร็ จรูปเป็ นส่วนใหญ่และคลังสินค้ าสาเร็ จรูป ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนิน
ธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราชในส่วนของอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงานไม่ทบั ซ้ อนกัน
คณะกรรมการบริ ษัทดับบลิวเอชเอจึงได้ มมี ติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราช
ในส่วนที่
เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของดับบลิวเอชเอ สิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 1
ด้ วยเหมราชอยูใ่ นระหว่างการจัดตังทรั
้ สต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทรัสต์เหมราช”) นโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของเหมราชที่ดบั บลิวเอชเอกาหนดจึงได้ ถกู นามาใช้ เป็ นหลักในการกาหนดนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
เหมราช โดยจะสอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของเหมราชดังกล่าว คือ ทังเหมราชและกองทรั
้
สต์เหมราช ต่างมี
นโยบายการลงทุนอาคารโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็ จรูป (Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช หรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อต่อเนื่องกับพื ้นทีด่ งั กล่าว รวมตลอดจนพื ้นที่หลังคาของอาคารดังกล่าว เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ นโยบายการลงทุนกองทรัสต์ WHART สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของ
ดับบลิวเอชเอ และจะทาให้ นโยบายการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไม่เกิดความซ ้าซ้ อนกัน
1

ได้ ในส่วนที่เป็ นอาคารโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็ จรูป (Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราช และ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราชหรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อต่อเนื่องกับพื ้นทีด่ งั กล่าว ดับบลิวเอชเอจึงขอให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแก้ ไขนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 และแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการ
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ ทังนี
้ ้ นโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอและเหมราชดังกล่าวได้ มีผลบังคับใช้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 13 ตุลาคม 2558 ซึง่ เป็ นวันที่
คณะกรรมการบริ ษัทดับบลิวเอชเอมีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และเหมราช เป็ นต้ นมา
การปรับปรุงนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และปรับแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทา
การตามที่ดบั บลิวเอชเอร้ องขอมานัน้ จะต้ องแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ข้ อ 8.1.1 วรรคแรก และ สัญญาตกลงกระทาการข้ อ
3.1 โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขปรากฏตามข้ อเสนอขอแก้ ไขที่แนบท้ ายหนังสือของดับบลิวเอชเอ สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 การ
แก้ ไขสัญญาทังสองเรื
้
่ องดังกล่าวเป็ นประเด็นสาคัญที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อย่างมี
นัยสาคัญ คือ
1.
การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ตามข้ อเสนอของดับบลิวเอชเอจะส่งผลให้
นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ไม่รวมการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื อ
อาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมซึง่ จัดตังขึ
้ ้น เข้ าลงทุน
และ/หรื อพัฒนาโดยเหมราชและ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช (รวมเรี ยกว่า “พื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรม”)

(ข)

พื ้นที่ที่พฒ
ั นาโดยเหมราชและหรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช/
ที่อยูต่ ิดกับพื ้นที่ประกอบ
อุตสาหกรรม หรื อ ในกรณีที่ไม่ติดกับพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้ แก่ พื ้นที่ใกล้ เคียงหรื ออยู่
โดยรอบพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อรองรับหรื อสนับสนุนธุรกิจหรื อการขยายตัวของธุรกิจ
Ready-Built ภายในพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมของเหมราชและหรื อบริ ษัทย่อยของเหมราช/

(ค)

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

(พื ้นที่ตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมเรี ยกว่า “พืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ”)
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็ นวันที่คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และ เหมราช
ในส่วนที่เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน
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2

2.
การแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการจะมีลกั ษณะเป็ นการเปลีย่ นแปลงสิทธิปฏิเสธก่อน
ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูก่ บั ดับบลิวเอชเอ กล่าวคือ เป็ นการสละสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในอันที่จะ
ลงทุนในอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ของดับบลิวเอชเอ บริ ษัท
ย่อยของดับบลิวเอชเอ ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ รวมตลอดจนอาคารคลังสินค้ า ศูนย์
กระจายสินค้ า อาคารโรงงาน บริ ษัทย่อยของดับบลิวเอชเอที่เป็ นบริ ษัทมหาชนซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมหาชนดังกล่าว
4.

ขนาดของรายการและมูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

การคานวณขนาดรายการหรื อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปอันเกิดจากการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
และสัญญาตกลงกระทาการไม่อาจกระทาได้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนดังกล่าวมิใช่รายการที่เกี่ยวกับ
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รวมตลอดจนไม่ได้ มีการกาหนดช่วงเวลาการลงทุน แต่เป็ นเพียงการกาหนดนโยบาย
การลงทุนของกองทรัสต์ WHART เกี่ยวกับประเภทหรื อลักษณะของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
อย่างไรก็ดี การแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการเข้ าลักษณะรายการเกี่ยวโยงกัน ซึง่ จะต้ องพิจารณาขนาดรายการ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ แม้ ขนาดรายการหรื อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปอันเกิดจาก
การแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาตกลงกระทาการไม่อาจกาหนดได้ ตามที่ชีแ้ จงข้ างต้ น แต่สิทธิ ของกองทรัสต์ ที่
เปลีย่ นแปลงไปจะมีข้อจากัด ซึง่ บริ ษัทฯ เห็นว่าการแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าวควรที่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ขนาดรายการสูงสุด ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ข้อ 12.2.3
5.

ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะได้ รับ

ทาให้ นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยตัวเอง
โดยภายหลังจากการแก้ ไขนโยบายการลงทุน ของกองทรัสต์ WHART แล้ ว นโยบายการลงทุนในทรัพ ย์ สิน กองทรัสต์
WHART จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชทังในแง่
้
ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ทาเลที่ตงั ้ รวมถึงอายุสญ
ั ญาโดยเฉลีย่
6.

การขออนุมัติทารายการ

การแก้ ไขสัญ ญาตกลงกระท าการระหว่า งทรั ส ต์ กับ ดับ บลิ ว เอชเอ จะต้ องได้ รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่ มีส่วนได้ เสียเป็ นพิ เศษในเรื่ องนีจ้ ะไม่มี สิทธิ อ อกเสีย ง โดยในการประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึง่ ของจานวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ หมด และ ต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นางสาวจรี พร จารุกรสกุล
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล
นายสมยศ อนันตประยูร
นายมนต์ชยั พินธุประภา
นางสาวนลิน อนันตประยูร
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
นายรชต ตราชูวณิช
นางวิภาวี เฉลิมทรัพยากร
รวม
7.

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,544,000
200,000
100,000
1,000
40,000
30,000
123,976,822

ร้ อยละ
18.28%
0.12%
0.04%
0.23%
0.03%
0.02%
0.00%
0.01%
0.00%
18.73%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญา
ตกลงกระทาการดังกล่าว ถือเป็ นการสละสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์ WHART จะไม่
สามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่เฉพาะในพื ้นที่ประกอบ
2
อุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ได้ รวมตลอดจนอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า อาคารโรงงานของบริ ษัทมหาชนที่
เป็ นบริ ษัทย่อยของดับบลิวเอชเอ ซึ่งมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทมหาชนดังกล่าว อย่างไรก็ดี แม้ วา่ กองทรัสต์ WHART จะเสียสิทธิในการลงทุนดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงการ
กระจายการลงทุน (Diversification) ซึ่งนัก ลงทุน สามารถกระท าได้ ด้ ว ยตัวเอง โดยนัก ลงทุน สามารถเลือ กลงทุน ใน
กองทรัสต์ที่มีทรัพย์สนิ ที่เหมาะกับความเสีย่ งและผลตอบแทนตามแบบที่ตวั เองต้ องการ โดยเลือกลงทุนในแต่ละกองทรัสต์
ที่มีนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ
แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ชี ้แจงข้ างต้ น จึงเห็นควร
ว่ามีความจาเป็ นต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาว่าเห็นควรให้ แก้ ไข
นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการตามที่ดบั บลิวเอชเอร้ องขอหรื อไม่
8.

ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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โปรดดูความหมายคาว่า พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ในหน้ า 3
4

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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