สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12
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 น เจ้ 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
้
แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งรายเดียว ผู้ให้ 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 ษัทย่อ ยของผู้ให้
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

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 น พื น้ ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารที่ เปิ ด เผย
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 อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกั บ
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
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริ ษัทย่อยของผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นบริ ษัทมหาชนซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย บริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่า วจะให้ สิท ธิ ที่ จ ะปฏิ เสธก่ อ น (Right of First
Refusal) แก่ผ้ รู ับสัญญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้ อนี ้สาหรับโครงการใดต่อเมื่อคณะกรรมการ
และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่าย
จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินของบริ ษัทมหาชนซึ่งมีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะกาหนด) ได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิให้ จาหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าโครงการ
นันแก่
้ ผ้ รู ับสัญญา
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 นไปตามเงื่อนไขที่มี การเจรจาทาความตกลงกับลูกค้ 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

