สารสนเทศการทาธุรกรรมของกองทรัสต์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ )
1.

วันที่ทารายการ
ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับกองทรัสต์

บุคคลเกี่ยวโยงในการทารายการครัง้ นี ้คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ”)
ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาตกลงกระทาการลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (“สัญญาตกลงกระทาการ”) มีความสัมพันธ์กบั
กองทรัสต์โดยเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ซึง่ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ ซึง่ ถือหน่วยทรัสต์จานวน 120,963,422 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 18.28 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกจาหน่ายแล้ ว (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559) รวมถึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ของ
กองทรัสต์
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

1

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ นโยบายการลงทุนกองทรัสต์ WHART สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอช
เอ และจะทาให้ นโยบายการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์เหมราชไม่เกิดความซ ้าซ้ อนกันได้ ในส่วนที่
เป็ นอาคารโรงงานและคลังสินค้ าสาเร็ จรูป (Ready-Built) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาโดยเหมราช และ/หรื อบริ ษัทย่อยของเหมราชหรื อพื ้นที่เกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่อง
กับพื ้นที่ดงั กล่าว
ดับบลิวเอชเอจึงขอให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 และแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ ทังนี
้ ้ นโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของดับบลิวเอชเอและเหมราชดังกล่าวได้ มีผลบังคับใช้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 13 ตุลาคม 2558 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการบริ ษัท
ดับบลิวเอชเอมีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ 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 ไขปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 และ 3 การแก้ ไขสัญญาทังสองเรื
้
่ องดังกล่าวเป็ นประเด็น
สาคัญที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อย่างมีนยั สาคัญ 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

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็ นวันที่คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ มีมติกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของดับบลิวเอชเอ และ เหมราช
ในส่วนที่เกี่ยวกับ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน
2

(พื ้นที่ตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมเรี ยกว่า “พืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ”)
2.
การแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการจะมีลกั ษณะเป็ นการเปลีย่ นแปลงสิทธิปฏิเสธก่อน
ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยูก่ บั ดับบลิวเอชเอ กล่าวคือ เป็ นการสละสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในอันที่จะ
ลงทุนในอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรูป (Ready-Built) ของดับบลิวเอชเอ 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 ซึ่งจะต้ องพิจารณาขนาดรายการ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ แม้ ขนาดรายการหรื อมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้ มาหรื อจาหน่ายไปอันเกิดจาก
การแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาตกลงกระทาการไม่อาจกาหนดได้ ตามที่ชีแ้ จงข้ างต้ น แต่สิทธิ ของกองทรัสต์ที่
เปลีย่ นแปลงไปจะมีข้อจากัด ซึง่ บริ ษัทฯ เห็นว่าการแก้ ไขสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าวควรที่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ขนาดรายการสูงสุด ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ข้อ 12.2.3
5.

ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ดับบลิวเอชเอ ในฐานะเป็ นบุคคลเกี่ยวโยง จะมีส่วนได้ เสียในการปรั บปรุ งนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
WHART และปรับแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทาการตามที่ดบั บลิวเอชเอร้ องขอมา คือ อาคารคลังสินค้ า
ศูนย์ กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built) ที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื น้ ที่
โดยรอบ2 ไม่ตกอยู่ภายใต้ บงั คับสิทธิ ปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ อันเป็ นผลทาให้ ดบั บลิวเอชเอหรื อ บริ ษัทย่อยของดับบลิว
เอชเอ ไม่ต้องเสนอขายทรัพย์สินอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า หรื ออาคารโรงงาน แบบสาเร็ จรู ป (Ready-Built)
ที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ประกอบอุตสาหกรรมและพืน้ ที่โดยรอบ 3 ให้ แก่กองทรั สต์ ในกรณี ที่ดับบลิวเอชเอหรื อบริ ษัทย่อยของ
ดับบลิวเอชเอประสงค์จะขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ผ้ อู ื่น
6.

2
3

ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะได้ รับ

โปรดดูความหมายคาว่า พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ข้ างต้ น
โปรดดูความหมายคาว่า พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ข้ างต้ น
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ทาให้ นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยตัวเอง
โดยภายหลังจากการแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรั สต์ WHART แล้ ว นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์
WHART จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เหมราชทังในแง่
้
ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ทาเลที่ตงั ้ รวมถึงอายุสญ
ั ญาโดยเฉลีย่
7.

การขออนุมัติทารายการ

การแก้ ไขสัญ ญาตกลงกระท าการระหว่ า งทรั สต์ กับ ดับ บลิว เอชเอ จะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเ ศษในเรื่ องนีจ้ ะไม่มีสิทธิ ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ หมด และ ต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์ วันที่ 17
มีนาคม 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
8.

จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ ถี อื อยู่
120,963,422
801,000
297,400
1,051,000
200,000
100,000
1,000
40,000
30,000
123,976,822

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ

การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และแก้ ไขสิทธิปฏิเสธก่อนของกองทรัสต์ WHART ในสัญญา
ตกลงกระทาการดังกล่าว ถือเป็ นการสละสิทธิ ในการลงทุนในทรัพย์สินของเหมราช เนื่องจากกองทรัสต์ WHART จะไม่
สามารถลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่เฉพาะในพื ้นที่ประกอบ

4

อุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ4ได้ 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) ซึ่งนักลงทุนสามารถกระทาได้ ด้วยตัวเอง โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน
กองทรัสต์ที่มีทรัพย์สนิ ที่เหมาะกับความเสีย่ งและผลตอบแทนตามแบบที่ตวั เองต้ องการ โดยเลือกลงทุนในแต่ละกองทรัสต์
ที่มีนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเห็นว่า การแก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ
แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ชี ้แจงข้ างต้ น จึงเห็นควร
ว่ามีความจาเป็ นต้ องจัด ให้ เป็ นหนึ่งในวาระของการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาว่าเห็นควรให้ แก้ ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART และ แก้ ไขในสัญญาตกลงกระทาการตามที่ดบั บลิว
เอชเอร้ องขอหรื อไม่
9.

ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

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

4

โปรดดูความหมายคาว่า พื ้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ในหน้ า 3
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