
 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 12 

ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระท าการ ข้อ 3.1 

เดิม 

3. ข้อตกลงเร่ืองสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

ภายในก าหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นบัแต่สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั ผู้ให้สญัญาตกลงให้สทิธิที่จะปฏิเสธก่อน 

(Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ ดงันี ้

3.1 ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทย่อยของผู้ ให้สัญญาเป็นเจ้าของและได้ท าการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน (Logistics 

Facilities) ให้เช่าในประเทศไทย (“โครงการ”) และเป็นโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 (แปดสิบ) ของมูลค่าโครงการ และผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทย่อยของผู้ ให้สญัญาประสงค์ที่จะ

จ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทัง้โครงการให้แก่บุคคลใดบคุคลหนึ่งรายเดียว  ผู้ ให้สญัญาจะต้องหรือ

ด าเนินการให้บริษัทย่อยของผู้ ให้สัญญา (แล้วแต่กรณี) ท าหนังสือแจ้งค าเสนอของตนไปยังผู้ รับ

สญัญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนงัสอืแจ้งค าเสนอต้องระบอุยา่งน้อยข้อก าหนดและเง่ือนไข

เก่ียวกับการด าเนินโครงการดงักล่าว รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ และราคาซือ้ขายหรือราคาให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ (“ข้อเสนอ”) เพื่อให้ผู้ รับสญัญาพิจารณารับข้อเสนอก่อน อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทย่อย

ของผู้ ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย การด าเนินการดงักลา่วจะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการและ/

หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยดงักลา่วภายใต้กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

ทัง้นี ้การให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ตามสญัญานีข้องผู้ ให้สญัญาหรือบริษัท

ยอ่ยของผู้ ให้สญัญา จะไม่ใช้บงัคบัในกรณีที่การดงักลา่วจะท าให้ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทย่อยของผู้ ให้

สญัญาไมป่ฏิบตัิตามข้อสญัญาหรือข้อผกูพนัใด ๆ หรือท าให้ผู้ให้สญัญาตกเป็นผู้ ผิดนดัซึง่ผู้ให้สญัญา

ได้ท าไว้กบันิติบคุคลใด ๆ ซึง่เป็นผู้ เช่า หุ้นสว่น  หรือผู้ ร่วมลงทนุของผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้

สญัญา เช่น การให้สิทธิซือ้ก่อนแก่ผู้ เช่า (Option to Buy) ตามสญัญาเช่า หรือการให้สิทธิที่จะปฏิเสธ

ก่อน (Right of First Refusal) ตามสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) หรือสัญญา

ระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เป็นต้น  

 

 

 



 

 

ข้อเสนอขอแก้ไข 

3. ข้อตกลงเร่ืองสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

ภายในก าหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นบัแต่สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั ผู้ให้สญัญาตกลงให้สทิธิที่จะปฏิเสธก่อน 

(Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ ดงันี ้

3.1 ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นเจ้าของและได้ท าการพฒันา  

 (1)  อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน   ซึ่งพฒันาขึน้ตามความต้องการ
ของลูกค้า (Built-to-Suit) ในทุกพื น้ที่  รวมทัง้ (แต่ ไม่จ ากัดเฉพาะ) พืน้ที่ ในนิคม
อตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมที่จดัตัง้ขึน้  เข้าลงทนุ 
และ/หรือพฒันาโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของ
บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “เหมราช”)  

 (2)  อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built) 
ที่มิได้อยูภ่ายในเขตพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) นิคมอตุสาหกรรม เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรมซึ่งจดัตัง้ขึน้ 
เข้าลงทุนและ/หรือพฒันาโดยเหมราช (พืน้ที่ดงักล่าวรวมเรียกว่า “พืน้ที่ประกอบ
อตุสาหกรรม”)  

  (ข) พืน้ที่ที่พฒันาโดยเหมราชที่อยู่ ติดกบัพืน้ที่ประกอบอตุสาหกรรม หรือ ในกรณีที่ไม่
ติดกับพืน้ที่ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่ โดยรอบพืน้ที่
ประกอบอุตสาหกรรม  เพื่อรองรับหรือสนบัสนุนธุรกิจหรือการขยายตวัของธุรกิจ 
Ready-Built ภายในพืน้ท่ีประกอบอตุสาหกรรมของเหมราช 

  (ค) พืน้ท่ีนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ท่ีเหมราช มีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองแตเ่พียง
ผู้ เดียวหรือเป็นกรรมสทิธ์ิรวมหรือสทิธิครอบครองร่วมระหวา่งเหมราชกบับริษัทยอ่ย
ของเหมราช ก่อนวนัที่ 13 ตลุาคม 25581 และยงัคงถือกรรมสิทธ์ิดงักลา่วต่อเน่ือง
อยูต่ลอดเวลา โดยพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถประกอบการอตุสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
ผังเมือง ทัง้นี  ้พืน้ที่ดังกล่าวต้องเป็นพืน้ที่ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารที่เปิดเผย
ตอ่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์แล้วเทา่นัน้ 

 (3)  พืน้ท่ีหลงัคาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารตามข้อ (1) หรือ (2) ดงักลา่ว 

                                                 
1 วนัที่ 13 ตลุาคม 2558 เป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ มีมติก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของดบับลิวเอชเอ และ เหมราช  

ในสว่นที่เก่ียวกบั อาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน  



 

 

((1) (2) (3) ข้างต้น รวมเรียกวา่ “โครงการ”) และเป็นโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อยละ 
80 (แปดสบิ) ของมลูคา่โครงการ และผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาประสงค์ที่จะจ าหนา่ย 
จ่าย โอน หรือให้เช่าทัง้โครงการให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่รายเดียว  ผู้ ให้สญัญาจะต้องหรือด าเนินการ
ให้บริษัทย่อยของผู้ ให้สัญญา (แล้วแต่กรณี) ท าหนังสือแจ้งค าเสนอของตนไปยังผู้ รับสัญญาใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ โดยหนงัสือแจ้งค าเสนอต้องระบุอย่างน้อยข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และราคาซือ้ขายหรือราคาให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (“ข้อเสนอ”) เพื่อให้ผู้ รับสญัญาพิจารณารับข้อเสนอก่อน  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยอ่ยของผู้ให้สญัญาเป็นบริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวจะให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) แก่ผู้ รับสญัญาในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ตามข้อนีส้ าหรับโครงการใดตอ่เมื่อคณะกรรมการ
และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยดงักล่าว (แล้วแต่กรณี ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่าย 
จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทมหาชนซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยจะก าหนด) ได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิให้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าโครงการ
นัน้แก่ผู้ รับสญัญา 

เพื่อประโยชน์ของข้อนี ้ให้ค าตา่งๆ ท่ีใช้ข้างต้น มีความหมายดงันี  ้

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ซึ่ งพัฒนาขึน้ตามความต้องการของ

ลูกค้า (Built-to-Suit)” หมายถึง อาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารโรงงาน ที่พัฒนาหรือ
ก่อสร้างขึน้ตามลกัษณะการใช้งาน รูปแบบของการขนสง่ แบบของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย ท าเลที่ตัง้ 
และอาจมีส านกังานอยู่ภายในอาคารดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่
เก่ียวข้อง อนัจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่มีการเจรจาท าความตกลงกบัลกูค้าไว้ล่วงหน้า และหากสญัญา
เช่ากบัลกูค้าดงักลา่วสิน้สดุลงไมว่า่ในกรณีใดๆ และน าอาคารดงักลา่วออกให้บคุคลอื่นเช่า ยงัคงให้ถือ
วา่อาคารดงักลา่วเป็นอาคารท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการของลกูค้า 

“อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรืออาคารโรงงาน แบบส าเร็จรูป (Ready-Built)” 
หมายถึง อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารโรงงาน ที่พฒันาหรือก่อสร้างขึน้แบบส าเร็จรูปไว้ 
และอาจมีส านกังานอยู่ภายในอาคารดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตัง้ตามการใช้งานที่
เก่ียวข้อง โดยมิได้มีข้อตกลงหรือข้อก าหนดเก่ียวกับแบบหรือลกัษณะเฉพาะเจาะจงของอาคารกับ
ลูกค้าไว้เป็นการล่วงหน้า ลูกค้าจะได้พิจารณาจากตัวอย่างอาคารที่สร้างส าเร็จเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจว่าจะเช่าหรือไม่ และไม่วา่จะมีการพฒันาหรือก่อสร้างตามที่จะตกลงกบัลกูค้าในภายหลงัไม่
วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

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



 

 

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมประเภทเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปตามกฎหมายวา่ด้วย
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายถึง พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษาให้เป็นเขตประกอบอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  
 
“สวนอุตสาหกรรม” หมายถึง เขตพืน้ท่ีที่จดัไว้เพื่อการประกอบอตุสาหกรรมและกิจการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเรียกช่ือเป็นอย่างไร ซึ่งอาจขอรับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการ
ลงทนุ หรือกฎหมายอื่น หรืออาจไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายก็ได้ โดยมิได้จดทะเบียนเป็น
นิคมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
ทัง้นี ้การให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ตามสญัญานีข้องผู้ ให้สญัญาหรือบริษัท

ยอ่ยของผู้ ให้สญัญา จะไม่ใช้บงัคบัในกรณีที่การดงักลา่วจะท าให้ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทย่อยของผู้ ให้

สญัญาไมป่ฏิบตัิตามข้อสญัญาหรือข้อผกูพนัใด ๆ หรือท าให้ผู้ให้สญัญาตกเป็นผู้ ผิดนดัซึง่ผู้ให้สญัญา

ได้ท าไว้กบันิติบคุคลใด ๆ ซึง่เป็นผู้ เช่า หุ้นสว่น  หรือผู้ ร่วมลงทนุของผู้ให้สญัญาหรือบริษัทยอ่ยของผู้ให้

สญัญา เช่น การให้สิทธิซือ้ก่อนแก่ผู้ เช่า (Option to Buy) ตามสญัญาเช่า หรือการให้สิทธิที่จะปฏิเสธ

ก่อน (Right of First Refusal) ตามสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) หรือสัญญา

ระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เป็นต้น  




