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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 น พื 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 ้

