ที่ JWD 080/2560
7 ธันวาคม 2560
เรื่ อง

การได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
และรายการเกี่ยวโยงในการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯ ถืออยูใ่ นบริ ษัทย่อยให้ แก่ผ้ บู ริ หาร

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บัญชี (1))

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ของบริ ษัท เจดับเบิ ้ลยู
ดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “JWD”) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยเข้ าทํา
รายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ กับของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรัสต์” หรื อ “AIMIRT” โดย กองทรัสต์อยู่ระหว่างก่อตัง)้ และ
อนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการเกี่ยวโยงในการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ JWD ถืออยูใ่ นบริ ษัทย่อยให้ แก่ผ้ บู ริ หาร สรุปได้ ดงั นี ้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อย ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท แปซิฟิคห้ องเย็น จํากัด (“PCS” โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน PCS
ร้ อยละ 99.99) บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด (“JPAC” โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน JPAC ร้ อยละ 99.7) และ
บริ ษั ท เบญจพรแลนด์ จํ า กัด (“BJL” โดยบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ใน BJL ร้ อยละ 99.9) จํ า หน่า ยทรั พ ย์ สิน ให้ กับ
AIMIRT ภายหลัง จากที่ บริ ษั ท เอไอเอ็ ม รี ท แมนเนจเม้ น ท์ จํ า กัด (“AIM”) ได้ รั บ อนุญ าตจากสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท ดังนี ้
1.1 กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
การทําความเย็น ในโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น จํ านวน 2 อาคาร แบ่งเป็ น 2 ยูนิต ตัง้ อยู่ที่ตําบลนาดี
อํ า เภอเมื อ งสมุท รสาคร จัง หวัด สมุท รสาคร เนื อ้ ที่ ดิ น 22 ไร่ 3 งาน 36.60 ตารางวา พื น้ ที่ อ าคาร
17,562.00 ตารางเมตร
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1.2 กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
การทําความเย็น ในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํานวน 1 อาคาร แบ่งเป็ น 1 ยูนิต ตังอยู
้ ่ที่ถนนสุวินท
วงศ์ ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนือ้ ที่ดิน 16 ไร่ 1 งาน 97
ตารางวา พื ้นที่อาคาร 10,058.00 ตารางเมตร
1.3 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้ า ในโครงการดาต้ าเซฟ จํานวน 1 อาคาร แบ่งเป็ น 1 ยูนิต ตังอยู
้ ท่ ี่
ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื ้อที่ดิน 12 ไร่ 2
งาน 56 ตารางวา พื ้นที่อาคาร 9,288.00 ตารางเมตร
สําหรับทรัพย์สินที่จะจําหน่ายข้ างต้ น คิดเป็ นมูลค่าจําหน่ายรวมไม่ตํ่ากว่า 1,450 ล้ านบาท แค่ไม่เกิน 1,600
ล้ านบาท โดยราคาจําหน่ายสินทรัพย์สดุ ท้ ายดังกล่าว จะขึ ้นอยูก่ บั มูลค่าของสินทรัพย์ที่อ้างอิงจากการสํารวจ
ความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ (Book building) ซึ่งเป็ นวิธีการสํารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของ
นักลงทุนสถาบัน ทังนี
้ ้ ราคาจําหน่ายสินทรัพย์สดุ ท้ ายจะสุทธิ จากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการออกและการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ซงึ่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ า
ข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
บจ/ป 21-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ พ.ศ.2547 รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มีการแก้ ไ ขเพิ่มเติม (รวมเรี ย กว่า “ประกาศได้ ม าหรื อ จํา หน่ ายไปซึ่ ง
สินทรั พย์ ”) โดยมีขนาดสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 29.69 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กล่าวคือ เป็ นการตกลงเข้ าทํา
รายการระหว่างบริ ษั ทจดทะเบี ยนหรื อ บริ ษั ทย่อ ยกับ บริ ษัท จดทะเบี ยนอื่ นหรื อ บริ ษัท ย่อ ยของบริ ษัทจด
ทะเบียนอื่นหรื อบุคคลที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
ดังนัน้ เมื่อมีการตกลงเข้ าทํารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่จัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) และต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น
ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ แ นบรายละเอี ย ดสารสนเทศเกี่ ย วกับ การได้ ม าจํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามบัญ ชี (1)
มาพร้ อมนี ้
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2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มาซึ่งสินทรั พย์ โดยมีรายละเอียดการอนุมัติการเข้ าทํา
รายการดังนี ้
2.1 อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT จํานวน 15,500,000 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ AIMIRT คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณไม่เกิน 170.00
ล้ า นบาท ทัง้ นี ้ ราคาสุดท้ ายที่ จะเข้ าซือ้ หน่วยทรั สต์ จะขึน้ อยู่กับราคาที่ อ้างอิ งจากการสํารวจความ
ต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ (Book building)
2.2 อนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อย ซึ่งได้ แก่ PCS, JPAC และ บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จํากัด (“DTS”) โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
DTS ร้ อยละ 99.9) เข้ าทําสัญญาเช่าทรั พย์สินระยะยาวกับ AIMIRT โดยมีรายละเอียดทรั พย์สินตาม
สัญญาเช่าระยะยาวตามที่ระบุในข้ อ 1.1, 1.2, และ 1.3 ข้ างต้ น โดยมีมลู ค่าตามสัญญาเช่าระยะยาวรวม
ทังสิ
้ ้น 1,305.99 ล้ านบาท
รายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตาม 2.1 และ 2.2 ข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2
ตามประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 27.39 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน โดยอ้ างอิงมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ทังนี
้ ้ หากพิจารณารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวนี ้ ซึ่งได้ แก่ การเข้ าลงทุนในบริ ษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
(ขนาดรายการสูงสุดร้ อยละ 1.44) และการจัดตังบริ
้ ษัท PT. Samudera JWD Logistics (ขนาดรายการสูงสุด
ร้ อยละ 0.24) โดยทังสองรายการมี
้
ขนาดรายการสูงสุดรวมกันร้ อยละ 1.68 จึงทําให้ ขนาดรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ในครัง้ นี ้รวมกันเป็ นร้ อยละ 29.07 กล่าวคือ เป็ นการตกลงเข้ าทํารายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียน
หรื อบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบุคคลที่มิใช่บริ ษัทจด
ทะเบียน ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ เมื่อมีการตกลงเข้ าทํารายการ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่าง
น้ อยตามบัญชี (1) และต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่กําหนดไว้ ในประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ แ นบรายละเอี ย ดสารสนเทศเกี่ ย วกับ การได้ ม าจํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ามบัญ ชี (1)
มาพร้ อมนี ้
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3. ที่ ป ระชุม มีม ติอนุมัติ มอบหมายให้ นายชวนิ นทร์ บัณ ฑิ ต กฤษดา เป็ นผู้มีอํ านาจกระทํ าการแทนบริ ษัทฯ
ในการเข้ าทํารายการจํ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1 และรายการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่การเป็ นผู้มีอํานาจในการติดต่อ
เจรจา แก้ ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/หรื อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทําสัญญาต่างๆ
เพื่อให้ ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ างต้ น ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ
อันเป็ นผลให้ การดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯ ที่เกี่ ยวข้ องกับการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ ขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง การกํ าหนดเงื่ อนไข ราคาเข้ าทํารายการสุดท้ าย และการ
กํ า หนดรายละเอี ย ดต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเข้ า ทํ า รายการดัง กล่า วตลอดจนการแก้ ไข เปลี่ ย นแปลง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง การให้ ถ้อยคํา ข้ อความต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึ ง การดํ าเนิ น การอื่ น ใดอันจํ าเป็ นและเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเข้ าทํ ารายการดัง กล่าวได้ ทุก ประการ ทัง้ นี ้
การกระทําการแทนบริ ษัทฯ ใดๆ จะต้ องอยู่ในขอบเขตที่ได้ รับมอบไว้ และไม่มีสาระสําคัญที่ขดั แย้ งกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ
4. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันในการจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ี JWD ถืออยู่ในบริ ษัทย่อยให้ แก่
ผู้บริ หาร จํานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี ทรานสปอร์ ต (ประเทศไทย) จํากัด (“JTS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยที่ JWD ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และบริ ษัท เจวีเค อินเตอร์ เนชัน่ แนล มูฟเวอรส์ จํากัด (“JVK”) ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90.09 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี ทรานสปอร์ ต (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ทํารายการ

: ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายละเอียดผู้เข้ าทํา : ผู้ขาย: บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
ผู้ซื ้อที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: ดร.เอกพงษ์ ตังศรี
้ สงวน และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล
ลักษณะและขอบเขต : ดร.เอกพงษ์ ตัง้ ศรี ส งวน ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารฝ่ ายการเงิ น ของJWD
และนายธเนศ พิริย์โยธิ นกุล ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของ JWD
ของส่วนได้ เสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ ง บุค คลทัง้ สองเป็ นผู้บ ริ ห ารของ JWD ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
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ลักษณะการทํา
รายการ

: JWD ขายหุ้นจํานวน 24,750 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.90% ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว
ในราคาหุ้นละ 303.00 บาท ซึง่ เป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ กบั
- ดร.เอกพงษ์ ตังศรี
้ สงวน จํานวน 4,250 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.70 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
- นายธเนศ พิริย์โยธินกุล จํานวน 4,250 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.70 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
- ผู้บริ หารที่ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน จํานวนรวม 16,250 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.50

ขนาดของรายการ
เกี่ยวโยง

: มูลค่าการซื ้อขายหุ้นในอัตราหุ้นละ 303.00 บาท จํานวน 8,500 หุ้น คิดเป็ น 2,575,500.00 บาท
(สองล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)

เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการ
กําหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: กําหนดราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ราคา
หุ้นละ 303.00 บาท

กรรมการที่มีสว่ นได้ : นายธเนศ พิริย์โยธินกุล
เสียที่ไม่เข้ าประชุม
และไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ในที่ประชุม
ความเห็น
คณะกรรมการ

: คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียข้ างต้ น) ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ า
ทํารายการเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้ เป็ นการกระทําที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

: คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท

ประเภทของ
: ตามประกาศของคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํา
รายการเกี่ยวโยงกัน
รายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน การตกลงเข้ าทํ ารายการดังกล่าวข้ า งต้ นเข้ าข่ายรายการเกี่ ย วโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 2,575,500.00 บาท
ซึ่งเกินกว่าหนึ่งล้ านบาทแต่ไม่ถึงยี่สิบล้ านบาท ดังนัน้ รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และเปิ ดเผยสารสนเทศรายการที่ เกี่ ย วโยงกันดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.2 บริษัท เจวีเค อินเตอร์ เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จํากัด
วันที่ทํารายการ

: ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายละเอียดผู้เข้ าทํา : ผู้ขาย: บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
ผู้ซื ้อที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: ดร.เอกพงษ์ ตังศรี
้ สงวน และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล
ลักษณะและขอบเขต : ดร.เอกพงษ์ ตัง้ ศรี ส งวน ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารฝ่ ายการเงิ น ของJWD
ของส่วนได้ เสียของ
และนายธเนศ พิริย์โยธิ นกุล ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของ JWD
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ ง บุค คลทัง้ สองเป็ นผู้บ ริ ห ารของ JWD ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551
ลักษณะการทํา
รายการ

: JWD ขายหุ้นจํ านวน 44,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.91 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว
ในราคาหุ้นละ 110.00 บาท ซึง่ เป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ กบั
- ดร.เอกพงษ์ ตังศรี
้ สงวน จํานวน 9,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.027 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
- นายธเนศ พิริย์โยธินกุล จํานวน 9,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.027 (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)
- ผู้บริ หารที่ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน จํานวนรวม 26,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.856

ขนาดของรายการ
เกี่ยวโยง

: มูลค่าการซื ้อขายหุ้นในอัตราหุ้นละ 110.00 บาท จํานวน 18,000 หุ้น คิดเป็ น 1,980,000.00
บาท (หนึง่ ล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน)

เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการ
กําหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: กําหนดราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่
ราคาหุ้นละ 110.00 บาท

กรรมการที่มีสว่ นได้ : นายธเนศ พิริย์โยธินกุล
เสียที่ไม่เข้ าประชุม
และไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ในที่ประชุม
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ความเห็น
คณะกรรมการ

: คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียข้ างต้ น) ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการ
เข้ าทํารายการเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้ เป็ นการกระทําที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

: คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท

ประเภทของ
: ตามประกาศของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํา
รายการเกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การตกลงเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 1,980,000.00
บาท ซึ่งเกินกว่า หนึ่งล้ านบาทแต่ไม่ถึงยี่สิบล้ านบาท ดังนัน้ รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และเปิ ดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
เลขานุการบริ ษัท
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1
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
1.1 รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 1
บริ ษัท แปซิฟิคห้ องเย็น จํากัด (“PCS”) บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด (“JPAC”) และ บริ ษัท เบญจพรแลนด์
จํากัด (“BJL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “JWD”) จะเข้ าทํา
รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เอไอเอ็ ม อิ น ดัส เทรี ย ล โกรท (“กองทรั ส ต์ ”) ภายหลัง จากที่ บริ ษั ท เอไอเอ็ ม รี ท
แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (“AIM”) ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท (“หน่วยทรัสต์ AIMIRT”) รวมทังคู
้ ส่ ญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดไว้ ในสัญญาที่
เกี่ยวข้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ คาดว่าจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบทรัพย์สินภายในธันวาคม
2560
1.2 รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 2.1 และ 2.2
รายการที่ 2.1 บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ AIMIRT ต่อประชาชน ซึง่
คาดว่าบริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT แล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2560
รายการที่ 2.2 บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ แก่ PCS, JPAC และ บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จํ ากัด (“DTS”) จะเข้ าทํา
สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทรัสต์ ซึ่งคาดว่าจะเข้ าทํารายการซื ้อสินทรั พย์แล้ วเสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคม 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
2.1 รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 1
รายการที่ 1
ผู้ขาย

PCS, JPAC และ BJL ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ JWD จําหน่ายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์
บริ ษัท แปซิฟิคห้ องเย็น จํากัด (บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน PCS ร้ อยละ 99.9)
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด (บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน JPAC ร้ อยละ 99.7) และ
บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด (บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน BJL ร้ อยละ 99.9)
ผู้ซื ้อ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท
ลักษณะความสัมพันธ์ - PCS JPAC และ BJL เป็ นบริ ษัทย่อยของ JWD
กับบริ ษัทจดทะเบียน - ภายหลังจากที่ AIM เสนอขายหน่วยทรัสต์ AIMIRT ต่อประชาชนแล้ ว JWD จะ
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกองทรั สต์ โดยจะถื อในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
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2.2 รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 2.1 และ 2.2
รายการที่ 2.1

JWD เข้ าลงทุนซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT ในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ผู้ลงทุน
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
กองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท
ลักษณะความสัมพันธ์ JWD จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทรัสต์ โดยจะถือในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของจํานวน
กับบริ ษัทจดทะเบียน หน่วยทรัสต์ที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
รายการที่ 2.2
ผู้เช่า

บริ ษัทย่อยจะเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับกองทรัสต์
บริ ษัท แปซิฟิคห้ องเย็น จํากัด
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด และ
บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จํากัด
ผู้ให้ เช่า
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท
ลักษณะความสัมพันธ์ - PCS JPAC และ DTS เป็ นบริ ษัทย่อยของ JWD
กับบริ ษัทจดทะเบียน - ภายหลังจากที่ AIM เสนอขายหน่วยทรัสต์ AIMIRT ต่อประชาชนแล้ ว JWD จะ
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกองทรั สต์ โดยจะถื อในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ
3.1 รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 1
รายการที่ 1 : PCS, JPAC และ BJL ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ JWD จํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ให้ แก่ ก องทรั ส ต์
ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความเย็น
และอาคารคลังสินค้ าของกลุ่ม JWD เนือ้ ที่ดินรวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตารางวา พืน้ ที่อาคารรวม
36,908.00 ตารางเมตร
รายการที่ 1 ดังกล่าวข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01 เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทัง้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”) โดยมีขนาดสูงสุดเท่ากับ
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ร้ อยละ 29.69 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงิน
รวมสําหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กล่าวคือ เป็ นการตกลงเข้ าทํารายการระหว่างบริ ษัทจด
ทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบุคคลที่มิใช่บริ ษัท
จดทะเบียน ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ เมื่อมีการตกลงเข้ าทํารายการ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามบัญชี (1) และต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ งสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่กําหนดไว้ ในประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เกณฑ์ การคํานวณขนาด
รายการ
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิ

กําไรสุทธิ

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
มูลค่าของหลักทรัพย์
ขนาดรายการตามเกณฑ์ สูงสุด

สูตรการคํานวณ

ขนาดรายการ

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากรายการ
จําหน่ายไปไม่ใช่การจําหน่ายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากรายการ
จําหน่ายไปไม่ใช่การจําหน่ายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
1,600.00 ล้ านบาท / 5,389.11 ล้ านบาท

N/A

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากไม่มีการ
ออกหุ้น

N/A

29.69%
N/A
29.69%

3.2 รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 2.1 และ 2.2
รายการที่ 2.1 : JWD เข้ าลงทุนซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT จํานวน 15,500,000 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณไม่เกิน 170.00 ล้ านบาท
รายการที่ 2.2 : บริ ษัทย่อยของ JWD ซึ่งได้ แก่ PCS, JPAC และ DTS เข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ
กองทรัสต์ ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทํา
ความเย็น และอาคารคลังสินค้ าของกลุม่ JWD เนื ้อที่ดินรวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตารางวา พื ้นที่อาคาร
รวม 36,908.00 ตารางเมตร
รายการที่ 2.1 และ 2.2 ดังกล่าวข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศได้ มา
และจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 27.39 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดย
อ้ างอิงมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ทังนี
้ ้ หากพิจารณา
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รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทํารายการดังกล่าวนี ้ ซึง่ ได้ แก่ การ
เข้ าลงทุนในบริ ษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ขนาดรายการสูงสุดร้ อย
ละ 1.44) และการจัดตังบริ
้ ษัท PT. Samudera JWD Logistics (ขนาดรายการสูงสุดร้ อยละ 0.24) โดยทังสอง
้
รายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมกันร้ อยละ 1.68 จึงทําให้ ขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้รวมกันเป็ น
ร้ อยละ 29.07 กล่าวคือ เป็ นการตกลงเข้ าทํารายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทจด
ทะเบียนอื่นหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบุคคลที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ
15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ เมื่อมีการตกลงเข้ าทํารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่จดั ทํารายงาน
และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) และต้ องจัดส่งหนังสือแจ้ ง
สารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อย
ตามที่กําหนดไว้ ในประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เกณฑ์ การคํานวณ
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ
รายการที่ 2.1
รายการที่ 2.2
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่มี ไม่สามารถคํานวณได้ เนือ่ งจาก ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก
ตัวตนสุทธิ
กองทรัสต์ยงั ไม่ได้ จดั ตัง้ และยัง รายการได้ มาไม่ใช่การได้ มาซึง่
ไม่มีผลประกอบการ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กําไรสุทธิ

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก
กองทรัสต์ยงั ไม่ได้ จดั ตัง้ และยัง รายการได้ มาไม่ใช่การได้ มาซึง่
ไม่มีผลประกอบการ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

มูลค่ารวมของสิง่
ตอบแทน

170.00 ล้ านบาท / 5,389.11
ล้ านบาท = 3.15%

มูลค่าของ
หลักทรัพย์

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก
ไม่มีการออกหุ้น
ไม่มกี ารออกหุ้น

ขนาดรายการ
ตามเกณฑ์ สูงสุด

3.15%

1,305.99 ล้ านบาท / 5,389.11
ล้ านบาท = 24.23%

24.23%

ขนาดรายการ
N/A

N/A

27.39%
N/A
27.39%

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าํ หน่ ายไปที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ 1
4.1 PCS, JPAC และ BJL ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของ JWD จะดํ า เนิ น การจํ า หน่า ยทรั พ ย์ สิน ให้ กับ กองทรั ส ต์ ซึ่ง
ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทําความ
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เย็น และอาคารคลังสินค้ าของกลุ่ม JWD เนื ้อที่ดินรวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตารางวา พื ้นที่อาคาร
รวม36,908.00 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
การทําความเย็น ในโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น จํานวน 2 อาคาร แบ่งเป็ น 2 ยูนิต ตังอยู
้ ่ที่ตําบลนาดี
อํ า เภอเมื อ งสมุทรสาคร จัง หวัด สมุท รสาคร เนื อ้ ที่ ดิ น 22 ไร่ 3 งาน 36.60 ตารางวา พื น้ ที่ อ าคาร
17,562.00 ตารางเมตร
4.1.2 กรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
การทําความเย็น ในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํานวน 1 อาคาร แบ่งเป็ น 1 ยูนิต ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนสุวิ
นทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื ้อที่ดิน 16 ไร่ 1 งาน 97
ตารางวา พื ้นที่อาคาร 10,058.00 ตารางเมตร
4.1.3 กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้ า ในโครงการดาต้ าเซฟ จํ านวน 1 อาคาร แบ่งเป็ น 1 ยูนิต
ตังอยู
้ ่ที่ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื ้อที่ดิน
12 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา พื ้นที่อาคาร 9,288.00 ตารางเมตร
4.2 สัญญาเกี่ยวกับรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
4.2.1 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์มีข้อสัญญาหลักที่ใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
ผู้จะซือ้

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรี ยล โกรท (“ผู้จะซือ้ ” หรื อ “กองทรัสต์ ”)

เงื่อนไขบังคับก่ อนในการ  ทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะซื อ้ อยู่ในสภาพที่ ส ามารถใช้ ป ระกอบกิ จการโครงการแปซิฟิ ค ห้ อ งเย็ น /
ซือ้ ขายทรัพย์ สินที่จะซือ้
โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ าเซฟ ได้ และไม่มีการชํ ารุ ด และ/หรื อ มี
ข้ อบกพร่ องใดๆ ที่เป็ นสาระสําคัญอันเป็ นผลให้ ไม่สามารถใช้ ทรั พย์ สินที่จะซือ้ เพื่อการ
ประกอบกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น / โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ า
เซฟ ได้ ตามปกติ
 ผู้จ ะขายได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยถูก ต้ อง
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในการเจรจา เข้ าทํา แก้ ไข และปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเอกสารต่อไปนี ้ได้ ถกู เข้ าทํา จัดทํา และส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ แก่
กองทรัสต์แล้ ว
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(1) ต้ นฉบับ หรื อสําเนา (ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจกระทําการของบริ ษัท) ของ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง หรื อรื อ้ ถอนอาคาร ใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร
แบบแปลน พิมพ์เขียวของอาคารที่จะซื ้อตามที่กองทรัสต์ร้องขอ
(2) รายงานทางวิศวกรรมของอาคารที่จะซื ้อ
 การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินที่จะซือ้ เสร็ จสิ ้น โดยปราศจากการบันทึก
ถ้ อยคําใดๆ โดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อ ปราศจากข้ อจํากัดใดๆ ในลักษณะที่ทําให้ เข้ าใจได้
ว่าทรัพย์สินที่จะซื ้ออยู่ระหว่างการมีข้อพิพาท หรื อเอกสารสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินที่จะซื ้ออาจ
ถูก เพิ ก ถอนหรื อ ข้ อ ความใดที่ ส ามารถตี ค วามได้ ว่า กองทรั ส ต์ อ าจถูก เพิ ก ถอนสิท ธิ ใน
ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์
ข้ อตกลงสําคัญตามสัญญา ณ วันที่ทําสัญญาฉบับนี ้
 ทรัพย์สินที่จะซื ้อเป็ นทรัพย์สินที่เพียงพอในสาระสําคัญต่อการประกอบกิจการโครงการแป
ซิฟิค ห้ องเย็น / โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ าเซฟ ดังเช่นที่ได้ ประกอบ
กิ จ การมาก่ อ นวัน ที่ ผ้ ูจ ะขายโอนกรรมสิท ธิ์ ใ นโครงการแปซิฟิ ค ห้ อ งเย็ น / โครงการเจ
ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ าเซฟ ให้ แก่กองทรัสต์
 ที่ดินที่จะซื ้อมีทางเชื่อมสูท่ างสาธารณะ สามารถเข้ าออกที่ดินที่จะซื ้อและอาคารที่จะซื ้อได้
ตลอดเวลา ไม่มีการปิ ดกันใดๆ
้
 ทรัพย์สินที่จะซื ้อไม่อยู่ภายใต้ คํามัน่ หรื อข้ อเสนอหรื อข้ อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ในการขาย
หรื อโอนให้ แก่บคุ คลใดๆ นอกจากการโอนให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี ้ และผู้จะขาย
มีอํานาจอันสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้และทรัพย์สินที่จะซื ้อมิได้ อยู่
ภายใต้ ข้อกําหนด และ/หรื อ เงื่อนไขใดๆ อันมีผลเป็ นการจํากัดการโอนให้ แก่กองทรัสต์ โดย
ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ กองทรัสต์จะ
สามารถจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่จะซื ้อต่อไปได้ โดยปราศจากข้ อจํากัดใดๆ โดยคํา
รับรองนี ้ให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ทําสัญญานี ้ และยังคงมีผลอยู่ต่อไปแม้ ภายหลังจากการโอน
ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อให้ แก่กองทรัสต์แล้ วก็ตาม
 ผู้จะขายได้ ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานเจ้ าหน้ าที่ตา่ งๆ และได้ รับใบอนุญาตในการ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น / โครงการเจ
ดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ าเซฟ และใบอนุญาตดังกล่าวได้ รับมาโดยชอบด้ วย
กฎหมาย และยังมีผลสมบูรณ์ โดยมิได้ ถกู ยกเลิก เพิกถอน หรื อหมดอายุ รวมถึงไม่มีข้อ
พิพาทกับหน่วยงานราชการใดๆ แต่ประการใด
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 ผู้ จะขายได้ ปฏิ บัติ ต ามและจะปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขหลัก เกณฑ์ ต่ า งๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ใบอนุญาตต่างๆ ในการดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค
ห้ องเย็น / โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ าเซฟ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ และ
ไม่ได้ ปฏิบตั ิการใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาตนันๆ
้ อันอาจ
เป็ นผลให้ ใบอนุญาตดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนหรื ออาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อหรื อต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา
 ผู้จะขายได้ จัดให้ มีการเอาประกันภัยทรั พย์สินที่จะซือ้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองถึงความเสีย่ งภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อและการเอาประกันภัยทรัพย์สิน
ที่จะซื ้อดังกล่าวยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ โดยมิได้ ถกู ยกเลิกหรื อเพิกถอนแต่ประการใด
 ผู้จะขายมิได้ มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลใดๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาล หรื อ
อยูร่ ะหว่างการเจรจาเพื่อระงับข้ อพิพาท หรื อมีเหตุการณ์ข้อขัดแย้ ง การประพฤติผิดสัญญา
หรื อกระทําการผิดความตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีหรื ออาจจะมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการซื ้อขายทรัพย์สินที่จะซื ้อตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้ หรื อมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น / โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค / โครงการดาต้ า
เซฟ
สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที่แตกต่างกัน
(1) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริ มทรั พย์ กับ BJL และ JPAC สําหรั บโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
ผู้จะขาย

(1) บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด และ
(2) บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด

ทรัพย์ สินที่จะซือ้

(1) ที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ตงของโครงการเจดั
ั้
บเบิล้ ยูดี แปซิฟิค และหมายความรวมถึงงานระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบห้ องเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิงและระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้ น ที่ใช้ ในการดําเนินการกิจการ
โครงการเจดับ เบิ ล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค และส่ว นควบของที่ ดิ น ดัง กล่า ว ซึ่ง BJL เป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ และใช้ ในการประกอบกิจการโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค ดังนี ้
โฉนดที่ดินเลขที่
85905

ขนาดที่ดิน (ประมาณ)
ไร่
16

งาน
1

ตร.ว.
97
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(2) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
่งได้ ปลูกสร้ างในที่ดินที่จะซื ้อ และหมายความรวมถึง
งานระบบ สิง่ ติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที่จะซื ้อ
ดัง กล่า ว ซึ่ ง JPAC เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ และได้ ใ ช้ ในการดํ า เนิ น กิ จ การโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค อยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี ้
เลขที่อาคาร
-

พืน้ ที่อาคารประมาณ
(ตร.ม.)
10,058

รายละเอียดอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
และโครงเหล็ก ชันเดี
้ ยว
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จํานวน 1 ห้ อง

(2) สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์กบั BJL สําหรับโครงการดาต้ าเซฟ
ผู้จะขาย

บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด

ทรัพย์ สินที่จะซือ้

(1) ที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโครงการดาต้ าเซฟ และหมายความรวมถึงงานระบบต่างๆ เช่น
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและระบบสือ่ สาร
ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้ น ที่ใช้ ในการดําเนินการกิจการโครงการดาต้ าเซฟ และส่วน
ควบของที่ดินดังกล่าว ซึ่งผู้จะขายเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และใช้ ในการประกอบกิจการ
โครงการดาต้ าเซฟ ดังนี ้
โฉนดที่ดินเลขที่
85904

ขนาดที่ดิน (ประมาณ)
ไร่
12

งาน
2

ตร.ว.
56

(2) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
่งได้ ปลูกสร้ างในที่ดินที่จะซื ้อ และหมายความรวมถึง
งานระบบ สิง่ ติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที่จะซื ้อ
ดัง กล่า ว ซึ่ง ผู้จ ะขายเป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ และได้ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การโครงการ
ดาต้ าเซฟ อยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี ้
เลขที่อาคาร
-

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ (ตร.ม.)
9,288

รายละเอียดอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
และโครงเหล็ก ชันเดี
้ ยว
จํานวน 1 หลัง

9
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สองชัน้ จํานวน 1 หลัง

(3) สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์กบั PCS สําหรับโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
ผู้จะขาย

บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จํากัด

ทรัพย์ สินที่จะซือ้

(ก) ที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ตงของโครงการแปซิ
ั้
ฟิค ห้ องเย็น และหมายความรวมถึงงานระบบต่างๆ
เช่ น ระบบวิ ศวกรรมไฟฟ้ า ระบบห้ อ งเย็น ระบบปรั บ อากาศ ระบบสุข าภิบ าล ระบบ
ดับเพลิงและระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็ นต้ น ที่ใช้ ในการดําเนินการกิจการ
โครงการแปซิ ฟิ ค ห้ อ งเย็ น และส่ว นควบของที่ ดิ น ดัง กล่า ว ซึ่ ง ผู้จ ะขายเป็ นเจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ และใช้ ในการประกอบกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

อยูร่ ะหว่างการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเลขที่
1

270
406261
426091
615971
426121
426111
615981
615991
788291
932271
932281
932291
932301
426081
932311
932321
932331
932341
660221

ขนาดที่ดิน (ประมาณ)
ไร่

งาน

ตร.ว.

19

2

65.40

10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

660231
942281
942291
942301
942311
942321
942331
317041
1061261
1405841

2

4

71.20

(ข) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
่งได้ ปลูกสร้ างในที่ดินที่จะซื ้อ และหมายความรวมถึง
งานระบบ สิง่ ติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารที่จะซื ้อ
ดังกล่าว ซึง่ ผู้จะขายเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และได้ ใช้ ในการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค
ห้ องเย็น อยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี ้

4.2.2

ลําดับที่

เลขที่อาคาร

1

อาคาร 6

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ (ตร.ม.)
13,632

2

อาคาร 7

3,930

รายละเอียดอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จํานวน 1 หลัง

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์
สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์มีข้อสัญญาหลักที่ใกล้ เคียงกัน ดังนี ้

ผู้ซอื ้

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“ผู้ซือ้ ” หรื อ
“กองทรัสต์ ”)

การซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื ้อตกลงจะซื ้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ ในสังหาริ มทรัพย์ อาทิ เครื่ องมือและอุปกรณ์ซึ่งจําเป็ น
และสมควรสํ า หรั บ ใช้ ในการดํ า เนิ น การกิ จ การโครงการแปซิ ฟิ ค ห้ องเย็ น / โครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (“สังหาริมทรัพย์ ”) จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงจะขายสังหาริ มทรัพย์ ให้
ผู้ซื ้อในราคาและตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
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เงื่อนไขบังคับก่ อนในการ
ซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์

 คู่สญ
ั ญาได้ มีการลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาตกลงกระทําการ
สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ข้ อตกลงตามการรับประกันค่าเช่า และ/หรื อ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กับโครงการลงทุนของกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว และดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื ้อตามสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและมีผล
สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ ว
 สัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ยู่ใ นสภาพที่ ส ามารถใช้ ป ระกอบกิ จ การโครงการแปซิ ฟิ ค ห้ อ งเย็ น /
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิคได้ และไม่มีการชํารุ ด และ/หรื อ มีข้อบกพร่ องใดๆ ที่เป็ น
สาระสําคัญอันเป็ นผลให้ ไม่สามารถใช้ สงั หาริ มทรัพย์เพื่อการประกอบกิจการให้ เช่า หรื อ
เพื่อประกอบกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น / โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิคได้ ตามปกติ
 ผู้ข ายมิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การใดอัน เป็ นการผิ ด สัญ ญาจะซื อ้ จะขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และได้
ดําเนินการตามข้ อตกลงกระทําการที่กําหนดไว้ ในข้ อตกลงกระทําการในสัญญาจะซื ้อจะ
ขายอสังหาริ มทรัพย์ครบถ้ วนทุกประการ เว้ นแต่ การผิดสัญญาดังกล่าวได้ รับการแก้ ไขจน
เป็ นที่พอใจแก่กองทรัสต์แล้ วภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์

4.2.3

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาตกลงกระทําการกับ JWD, BJL, JPAC, Datasafe และ PCS สําหรับ
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้ าเซฟ และโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น

คู่สัญญา

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“JWD”), บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด
(“BJL”), บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด (“JPAC”), บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จํากัด (“Datasafe”),
บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จํากัด (“PCS”) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ข้ อ ต ก ล ง เ บื ้ อ ง ต้ น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
โครงการส่ วนเพิ่ ม เติ ม
ในโครงการเจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค

คู่สญ
ั ญาต่างรับทราบว่า JPAC และ/หรื อ บุคคลที่ JPAC กําหนดเป็ นผู้ดําเนินการก่อสร้ าง อยู่
ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ างโครงการพัฒนาที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณที่ดินที่จะซื ้อในโครงการเจ
ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค เพื่อเป็ นโครงการอาคารคลังห้ องเย็น และ/หรื อ อาคารคลังสินค้ า พร้ อม
สํานักงาน (“โครงการส่ วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค”) และคูส่ ญ
ั ญาตกลง
ว่า ในการดํ า เนิ น การใดๆ ในโครงการส่ว นเพิ่ ม เติม ในโครงการเจดับ เบิ ล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค จะมี
หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื ออาจมี
ผลกระทบต่อรายได้ ทางธุรกิจในทางลบกับโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค ที่กองทรัสต์ลงทุน
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ทังนี
้ ้ JPAC สามารถดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการส่วนเพิ่มเติมใน
โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค ในลักษณะการดําเนินกิ จการอาคารคลังห้ องเย็น และ/หรื อ
อาคารคลังสินค้ า พร้ อมสํานักงานได้
สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ น
การซือ้ หรื อเช่ าโครงการ
ส่ ว น เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น
โครงการเจดั บ เบิ ล้ ยู ดี
แ ป ซิ ฟิ ค (Option to
Buy/Lease)

ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันที่โครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แป
ซิฟิค เริ่ มเปิ ดดําเนินการ ในกรณีที่กองทรัสต์มีความประสงค์จะซื ้อ เช่า รับโอน ทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ ในโครงการส่ ว นเพิ่ ม เติ ม ในโครงการ
เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิคของ JPAC JPAC ตกลงให้ สิทธิ แก่กองทรั สต์ ใ นการซือ้ และ/หรื อ เช่า
และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ รั บโอนสิทธิ ครอบครองซึ่งทรั พย์ สินในโครงการส่ว น
เพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิคดังกล่าว (Option to Buy/Lease) ในราคา รวมทัง้
ข้ อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะได้ ตกลงกั น ทัง้ นี ้ ราคาดัง กล่า วต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากัน
ได้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ ราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสองรายที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจัดหาผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ฝ่ ายละหนึง่ รายด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันๆ
้ เอง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
กองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งใช้ สิท ธิ ดงั กล่าวต่อ JPAC โดยการบอกกล่า วเป็ นลายลัก ษณ์ อักษร โดย
หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะระบุช่วงราคาซื ้อขายหรื อราคาเช่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้ วย
(1) ระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องหลังจากที่กองทรั สต์ ได้ บอกกล่าวกับทาง JPAC เป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว เป็ นดังนี ้
(ก) JPAC จะต้ องทําการตกลงกับกองทรัสต์ในเรื่ องราคาให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา
60 (หกสิบ ) วัน นับ จากวัน ที่ ไ ด้ รั บ หนังสือ บอกกล่า วหรื อ ภายในระยะเวลาอื่นที่
คู่สญ
ั ญาตกลงกัน ทังนี
้ ้ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
กับสัญญาจะซื ้อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ (โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค) และ/หรื อ
สัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์ (โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค)
(ข) กองทรั สต์ จะต้ องดําเนินการให้ ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) ภายในระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ)
วันนับจากวันที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันเรื่ องราคาได้ หรื อภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สญ
ั ญา
ตกลงกัน
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(ค) กองทรัสต์จะต้ องดําเนินการซื ้อ และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ
รั บ โอนสิ ท ธิ ค รอบครองซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ในโครงการส่ ว นเพิ่ ม เติ ม ในโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิคดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันหลังจากได้ รับการ
อนุมัติ จ ากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรั ส ต์ ห รื อ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. (แล้ วแต่กรณี) หรื อภายในระยะเวลาอื่นที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
(2) หากกองทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า ว คู่ส ัญ ญาจะร่ ว มมื อ กัน ในการ
ดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้ อง (หากมี)
(3) ถ้ า กองทรั ส ต์ ป ฏิ เ สธหรื อ ไม่ส ามารถดํ า เนิ น การซื อ้ และ/หรื อ เช่ า และ/หรื อ รั บ โอน
กรรมสิท ธิ์ และ/หรื อ รั บ โอนสิท ธิ ค รอบครองซึ่ง ทรั พย์ สิน ในโครงการส่วนเพิ่ มเติมใน
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิคให้ เสร็ จสิ ้นได้ ภายในระยะเวลาใดๆ ที่กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือ
ว่ากองทรัสต์สละสิทธิ ในการซื ้อ และ/หรื อเช่า และ/หรื อ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ รับ
โอนสิทธิครอบครองซึง่ ทรัพย์สินในโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
ตามที่ระบุในข้ อนี ้
ในกรณีที่กองทรัสต์สละสิทธิ์ หรื อไม่ประสงค์จะซื ้อ และ/หรื อเช่า และ/หรื อ รับโอนกรรมสิทธิ์
และ/หรื อ รับโอนสิทธิ ครอบครอง ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนของทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ในโครงการส่วนเพิ่ มเติ มในโครงการเจดับเบิ ล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค หรื อ ไม่ล งทุน ในทรั พย์ สิน
ดังกล่าวไม่ว่าด้ วยเหตุใด JPAC ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน
ของทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจในโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แป
ซิฟิค ให้ แก่บคุ คลใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ JPAC เป็ นผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ (โครงการเจ
ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค) เว้ นแต่ (ก) จะได้ รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทรัสต์ หรื อ
(ข) เป็ นการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในกลุม่ บริ ษัทของ JWD ซึ่งไม่กระทบอํานาจการควบคุม
กิ จการ ทัง้ นี ้ JPAC สามารถดําเนินกิ จการอาคารคลังห้ องเย็น และ/หรื อ อาคารคลังสินค้ า
พร้ อมสํานักงาน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินกิจการที่มีลกั ษณะการให้ บริ การรับฝาก
สินค้ า และ/หรื อ เช่าพืน้ ที่อาคารคลังห้ องเย็น และ/หรื อ อาคารคลังสินค้ า ซึ่งในกรณี ที่การ
บริ หารโครงการส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โดย JPAC ดังกล่าวจําเป็ นต้ อง
ใช้ สงิ่ อํานวยความสะดวกส่วนกลางต่างๆ ร่วมกับที่ดินที่จะซื ้อในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
อาคารที่จะซื ้อในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แป
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ซิฟิค กองทรัสต์จะพิจารณาแบ่งต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในลักษณะ Arm’s Length คือ เป็ นธุรกรรมที่มี
การต่อรองกันโดยมีสถานะเท่าเทียม
การดํารงสัดส่ วนการถือ 1. ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ วัน จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ("ระยะเวลาถื อ ครอง
ครองหน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์") JWD ตกลงว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ของ JWD และ/หรื อ
กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน รวมกัน ทัง้ หมดจะต้ อ งไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 (สิบ ) ของจํ า นวน
หน่ว ยทรั สต์ ทงั ้ หมดของกองทรั ส ต์ เฉพาะที่ มีการออกและเสนอขายในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้ แรกเท่านัน้
ทัง้ นี ้ “กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ” ให้ ห มายความถึ ง บุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะใด
ลักษณะหนึง่ หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบคุ คลและผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน้ ซึ่งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วน
ในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
้
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ทงนี
ั ้ ้มิให้ รวมถึงกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ

การให้ ความสนั บสนุ น
ทางการเงิน

2. ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น JWD ตกลงว่า JWD และ/
หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ JWD จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวอันจะทํา
ให้ JWD และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ JWD ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันมีจํานวน
น้ อยกว่าสัดส่วนที่กําหนดไว้ ข้างต้ น
ตลอดระยะเวลาที่ JPAC และ/หรื อ Datasafe และ/หรื อ PCS เป็ นผู้เ ช่ า ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทรัพย์สนิ JWD ตกลงจะให้ การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงวงเงินสํารองเพื่อรองรับค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ JPAC และ/หรื อ Datasafe และ/หรื อ PCS ขาดสภาพคล่องทางการเงินหรื อ
มีเงินไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการดําเนินกิจการโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
และ/หรื อ โครงการดาต้ าเซฟ และ/หรื อ โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น หรื อรวมถึงวงเงินใดๆ ที่
JPAC และ/หรื อ Datasafe และ/หรื อ PCS หรื อตามที่กองทรัสต์ร้องขอ เพื่อให้ JPAC และ/หรื อ
Datasafe และ/หรื อ PCS สามารถดําเนิน กิ จการโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค และ/หรื อ
โครงการดาต้ าเซฟ และ/หรื อ โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ได้ ตามวัตถุประสงค์และมีประโยชน์
สูงสุดตามที่ JPAC และ/หรื อ Datasafe และ/หรื อ PCS ได้ มีข้อตกลงไว้ กบั กองทรัสต์
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การให้ กองทรัสต์ มีสิทธิ
ในการใช้ ท่ ีดินภาระจํา
ย อ ม แ ล ะ สิ่ ง อํ า น ว ย
ความสะดวกส่ วนกลาง
ในการดํ า เนิ น กิ จ การ
โครงการแปซิฟิค ห้ อง
เย็น

1. PCS ตกลงจะดําเนินการจดทะเบียนให้ ที่ดินโฉนดที่ดินดังต่อไปนี ้ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํา
ยอม (ภารยทรั พ ย์ ) ให้ แ ก่ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะซื อ้ ในโครงการแปซิ ฟิ ค
ห้ องเย็น (สามยทรัพย์) (“ที่ดินภาระจํายอมในโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น”) โดยไม่มี
ค่ า ตอบแทนและไม่ มี กํ า หนดเวลา เว้ นแต่ ค่ า ดู แ ลระบบสาธารณู ป โภคส่ ว นกลาง
(Common Area Service Fee) ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้ เพื่อให้ กองทรัสต์มีสทิ ธิใน
การใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อในโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และได้ ใช้ หรื อมีสิทธิใช้ ทรัพย์สิน สิง่
อํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคใดในการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ อง
เย็น เช่นเดียวกับก่อนวันที่เจ้ าของทรัพย์สินได้ โอนกรรมสิทธิ์ในโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
ให้ แก่กองทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก) ที่ ดิ น โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 271 บางส่ ว น เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 0-1-22 ไร่ ซึ่ ง ที่ ดิ น แปลง
ดัง กล่า วเป็ นกรรมสิท ธิ์ ข อง PCS เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ ป็ นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางเข้ า -ออกสู่ถ นนสาธารณะ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ท่ อ ระบายนํ า้
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ
(ข) ที่ ดิ น โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 270 บางส่ ว น เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 0-1-97 ไร่ ซึ่ ง ที่ ดิ น แปลง
ดัง กล่า วเป็ นกรรมสิท ธิ์ ข อง PCS เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ ป็ นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางเข้ า -ออกสู่ถ นนสาธารณะ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ท่ อ ระบายนํ า้
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ
(ค) ที่ ดิ น โฉนดที่ ดินเลขที่ 56934 บางส่ว น เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 0-2-11 ไร่ ซึ่ง ที่ ดิ นแปลง
ดัง กล่า วเป็ นกรรมสิท ธิ์ ข อง PCS เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ ป็ นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางเข้ า -ออกสู่ถ นนสาธารณะ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ท่ อ ระบายนํ า้
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ
(ง) ที่ ดิ น โฉนดที่ ดินเลขที่ 35681 บางส่ว น เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 0-3-97 ไร่ ซึ่ง ที่ ดิ นแปลง
ดัง กล่า วเป็ นกรรมสิท ธิ์ ข อง PCS เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ ป็ นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางเข้ า -ออกสู่ถ นนสาธารณะ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ท่ อ ระบายนํ า้
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ
นอกจากนี ้ PCS ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอนที่ดินภาระจํายอมในโครงการแปซิฟิค ห้ อง
เย็นดังกล่าว เว้ นแต่ PCS ได้ ดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนที่ดินภาระจํายอมในโครงการแปซิฟิค
ห้ องเย็นดังกล่าวยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อนี ้หรื อตามเงื่อนไขที่จะ
ได้ ตกลงกันกับกองทรัสต์
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2. ในกรณีที่โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ได้ ใช้ หรื อมีสิทธิใช้ ส่งิ อํานวยความสะดวกส่วนกลาง
ใดในการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น มาก่อนวันที่ PCS ได้ โอนกรรมสิทธิ์ใน
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น ให้ แก่กองทรัสต์ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนให้ เป็ นทรัพยสิทธิ
หรื อไม่ก็ตาม PCS ตกลงยินยอมให้ กองทรัสต์ ผู้เช่า บริ วารของกองทรัสต์และผู้เช่า ลูกค้ า
และคู่ค้าของโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น มีสิทธิในการใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง
นันต่
้ อไป โดยไม่มีกําหนดระยะเวลา และไม่คิดค่าตอบแทนหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ เว้ นแต่คา่
ดูแ ลระบบสาธารณูป โภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ตามที่ กําหนดใน
สัญญาฉบับนี ้ นอกจากนี ้ PCS ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอนสิ่งอํานวยความสะดวก
ส่วนกลางดังกล่าว เว้ นแต่ PCS ได้ ดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของสิ
ั้
่งอํานวย
ความสะดวกส่วนกลางดังกล่าวยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อนี ้หรื อ
ตามเงื่อนไขที่จะได้ ตกลงกันกับกองทรัสต์
3. PCS ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินภาระจํายอมในโครงการ
แปซิฟิค ห้ องเย็นและสิง่ อํานวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ น
เพื่ อ ให้ ที่ ดิ น ภาระจํ า ยอมในโครงการแปซิ ฟิ ค ห้ อ งเย็ น และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ส่วนกลางดังกล่าวอยูใ่ นสภาพดี หรื อเมื่อได้ รับการร้ องขอจากกองทรัสต์หรื อตัวแทนของ
กองทรั ส ต์ โ ดยค่าใช้ จ่ ายของ PCS ในกรณี ที่ PCS ไม่ดํ า เนิ น การดังกล่าว กองทรั สต์
สามารถเข้ าไปดําเนินการ หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าไปดําเนินการบํารุ งรักษาหรื อ
ซ่อมแซมแทน PCS โดย PCS ตกลงที่จะรับผิดชอบและชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทด
รองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี ของเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
โดยคํานวณจากวันที่ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทรัสต์ได้ รับเงินชดเชย
จาก PCS ครบถ้ วน
ทัง้ นี ้ กองทรั ส ต์ ต กลงเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในค่ า ดู แ ลระบบสาธารณู ป โภคส่ ว นกลาง
(Common Area Service Fee) ที่ต้องชําระให้ แก่ PCS ในฐานะผู้ให้ บริ การพื ้นที่สว่ นกลาง
ในโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
การให้ กองทรัสต์ มีสิทธิ
ในการใช้ ท่ ีดินภาระจํา
ย อ ม แ ล ะ สิ่ ง อํ า น ว ย
ความสะดวกส่ วนกลาง
ในการดํ า เนิ น กิ จ การ
โครงการเจดั บ เบิล้ ยูดี

1. ในกรณี ที่โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้ าเซฟ ได้ ใช้ หรื อมีสิทธิ ใช้ สิ่ง
อํานวยความสะดวกส่วนกลางใดในการดําเนินกิจการโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และ
โครงการดาต้ าเซฟ มาก่ อ นวั น ที่ BJL และ JPAC ได้ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้ าเซฟ ให้ แก่กองทรัสต์ ไม่วา่ จะมีการจดทะเบียนให้
เป็ นทรัพยสิทธิ หรื อไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงภาระจํายอมบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 14822 ทัง้
แปลง เนื ้อที่ประมาณ 3-0-37 ไร่ ซึ่งได้ มีการจดทะเบียนให้ ตกอยู่ในบังคับภาระจํายอม
(ภารยทรัพย์) ให้ แก่ที่ดินที่เป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่จะซื ้อในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
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แปซิฟิค และโครงการ
ดาต้ าเซฟ

และโครงการดาต้ าเซฟ (สามยทรัพย์) โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกําหนดเวลา (“ที่ดิน
ภาระจํายอม”) BJL และ JPAC ตกลงยินยอมให้ กองทรัสต์ ผู้เช่า บริ วารของกองทรัสต์
และผู้เช่า ลูกค้ า และคู่ค้าของโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้ าเซฟ มี
สิทธิในการใช้ ที่ดินภาระจํายอมและสิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลางนันต่
้ อไป โดยไม่มี
กํ า หนดระยะเวลา และไม่ คิ ด ค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ เว้ น แต่ ค่ า ดูแ ลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้
นอกจากนี ้ BJL และ JPAC ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอนที่ดินภาระจํายอมและสิง่ อํานวย
ความสะดวกส่วนกลางดังกล่าว เว้ นแต่ BJL และ JPAC ได้ ดําเนินการให้ ผ้ ูรับโอนที่ดิน
ภาระจํายอมและทีด่ ินซึง่ เป็ นที่ตงของสิ
ั้
่งอํานวยความสะดวกส่วนกลางดังกล่าวยินยอมที่
จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อนี ้หรื อตามเงื่อนไขที่จะได้ ตกลงกันกับกองทรัสต์
2. BJL และ JPAC (แล้ วแต่กรณี) ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดนิ
ภาระจํ ายอมและสิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ น
เพื่อให้ ที่ดินภาระจํายอมและสิง่ อํานวยความสะดวกส่วนกลางอยูใ่ นสภาพดี หรื อเมื่อได้ รับ
การร้ องขอจากกองทรัสต์หรื อตัวแทนของกองทรัสต์ โดยค่าใช้ จ่ายของ BJL และ JPAC
(แล้ ว แต่ ก รณี ) ในกรณี BJL และ/หรื อ JPAC (แล้ ว แต่ ก รณี ) ไม่ ดํ า เนิ น การดัง กล่า ว
กองทรั ส ต์ ส ามารถเข้ า ไปดํ า เนิ น การ หรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื่ น เข้ า ไปดํ า เนิ น การ
บํารุ งรั กษาหรื อซ่อมแซมแทน BJL และ/หรื อ JPAC (แล้ วแต่กรณี ) โดย BJL และ/หรื อ
JPAC (แล้ วแต่กรณี) ตกลงที่จะรับผิดชอบและชดใช้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์
ทัน ที ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากกองทรั ส ต์ พร้ อมทัง้ ชดเชยค่า ใช้ จ่ ายในการจ่ ายเงิ น ทดรองจ่าย
ดังกล่าวในอัตราเท่ากับร้ อยละ 7.5 (เจ็ ดจุดห้ า) ต่อปี ของเงิ นทดรองจ่ายดังกล่าวโดย
คํานวณจากวันที่ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทรัสต์ได้ รับเงินชดเชยจาก
BJL และ/หรื อ JPAC (แล้ วแต่กรณี) ครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common
Area Service Fee) ที่ ต้ อ งชํ า ระให้ แ ก่ BJL และ/หรื อ JPAC ในฐานะผู้ใ ห้ บ ริ ก ารพื น้ ที่
ส่วนกลางในโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และ/หรื อ โครงการดาต้ าเซฟ

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่ 2.1 และรายการที่ 2.2
5.1 รายการ 2.1 : JWD เข้ าลงทุนซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT จํานวน 15,500,000 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผู้ซื ้อ
ผู้ขาย

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
15,500,000 หน่วย

ผู้จดั การกองทรัสต์
จํานวนหน่วยที่ลงทุน
มูลค่าที่ JWD คาดว่าจะเข้ า
ลงทุน
สัดส่วนในการถือหน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 170.00 ล้ านบาท
ร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยหน่วยทรัสต์ที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
้

5.2 รายการ 2.2 : บริ ษัทย่อยของ JWD ซึง่ ได้ แก่ PCS, JPAC และ DTS เข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวกับ
กองทรัสต์ ประกอบด้ วย กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
ทําความเย็น และอาคารคลังสินค้ าของกลุม่ JWD เนื ้อที่ดินรวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตารางวา พื ้นที่
อาคารรวม 36,908.00 ตารางเมตร โดยมีร่างสัญญาเช่าสรุปได้ ดงั นี ้
สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ มีข้อสัญญาหลักที่ใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“ผู้ให้ เช่ า” หรื อ
“กองทรัสต์ ”)

การชําระค่ าเช่ า

 ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่กองทรัสต์เป็ นรายเดือน โดยผู้เช่าตกลงจะ
ชําระค่าเช่า ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน (“วันครบกําหนดการชําระค่ าเช่ า”) โดย
รายละเอียดการชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า และการคิดคํานวณค่าเช่าสําหรับทรัพย์สนิ ที่
เช่าจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นประการอื่น
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่าผิดนัดการชําระค่าเช่าภายในวันครบกําหนดการชําระค่าเช่าตามที่กําหนด
ในสัญญานี ้ กองทรัสต์มีสทิ ธิเลือกที่จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
้ ้ หากต่อมาผู้เช่าได้ ทําการชําระค่าเช่าที่
(1) กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทังนี
ค้ างชําระจนครบเต็มจํานวนในแต่ละงวดแล้ วก่อนที่กองทรัสต์ใช้ สิทธิเลิกสัญญา
ให้ ถือว่ากองทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาสําหรับการผิดนัดการชําระค่าเช่าในแต่ละ
งวดนันๆ
้
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(2) กองทรัสต์มีสทิ ธิหกั เงินมัดจํา (ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้) ในจํานวนเท่ากับค่าเช่าที่
ค้ างชําระดังกล่าวจนครบเต็มจํานวนเพื่อเป็ นการชําระค่าเช่าได้ ทังนี
้ ้ ผู้เช่ามีหน้ าที่
ที่จะนําเงินมาเพิ่มเติมเพื่อให้ มลู ค่าเงินมัดจําครบจํานวนตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
นี ้ดังเดิมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญานี ้ ในกรณีที่ผ้ เู ช่าไม่นํา
เงิ น มาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ มูล ค่า เงิ น มัด จํ า ครบจํ า นวนดัง เดิ ม ภายในระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญานี ้ กองทรัสต์สามารถใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ทันที
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าผิดนัดการชําระค่าเช่าตังแต่
้ 3 (สาม) ครัง้ ขึ ้นไป (ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากองทรัสต์จะ
ใช้ สทิ ธิในการหักเงินมัดจําเพื่อเป็ นการชําระค่าเช่าที่ค้างชําระหรื อไม่) ให้ กองทรัสต์สามารถใช้
สิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
หน้ าที่ ในการซ่ อมแซม เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ที่เช่าอยูใ่ นสภาพที่ดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้
ทรัพย์ สินที่เช่ า
ในสั ญ ญาฉบั บ นี ้ ผู้ เช่ า ตกลงจะรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมใหญ่ (Major
Maintenance) การดํ า เนิ น การบํ า รุ ง รั ก ษาย่ อ ย (Maintenance) และการซ่ อ มแซมย่ อ ย
(Repair) ของทรัพย์สินที่เช่า (โดยสําหรับโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการแปซิฟิค
ห้ องเย็น มีรายละเอียดของรอบระยะเวลาการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) และการ
บํารุงรักษาย่อย (Maintenance) ของทรัพย์สนิ ที่เช่าเป็ นไปตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา)
ทัง้ นี ้ กองทรั ส ต์ ต กลงจะรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมใหญ่ (Major
Maintenance) ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า และผู้เ ช่ า ตกลงจะรั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ
บํารุงรักษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ทรัพย์สนิ ที่เช่า
การเก็บสํารองเงินทุนเพื่อ
ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ซ่ อ ม แ ซ ม ใ ห ญ่ ( Major
Maintenance) สํ า ห รั บ
โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แป
ซิ ฟิ ค และโครงการแป
ซิฟิค ห้ องเย็น

กองทรัสต์จะดําเนินการเปิ ดบัญชีของกองทรั สต์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มีการเก็บสํารอง
เงิ น ทุน เพื่ อการบํ ารุ งรั กษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) ดัง กล่า ว โดย ณ วัน
เริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ใน
กรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) กองทรัสต์จะเก็บสํารองเงินทุนดังกล่าวตามรายละเอียดมูลค่า
เงินสํารอง และรายละเอียดเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่ระบุในสัญญานี ้ (“CAPEX Reserve”)
ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
(1)

ในกรณีที่ในปี ใดมีค่าใช้ จ่ายเพื่อการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที่มากกว่า
CAPEX Reserve ผู้เช่าตกลงว่าจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพื่อการบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมใหญ่ จํานวนที่มากกว่า CAPEX Reserve ในปี นัน้ ๆ ให้ แก่กองทรั สต์ ตาม
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
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(2)

หากในปี ใด ๆ มีค่าใช้ จ่ายเพื่อการบํารุ งรั กษาและซ่อมแซมใหญ่ จํานวนที่น้อยกว่า
CAPEX Reserve (“ยอดคงเหลื อ ”) กองทรั ส ต์ จ ะยกยอดคงเหลื อ นัน้ ไปใช้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมใหญ่ ร่วมกับ CAPEX Reserve สําหรับปี
ต่อ ๆ ไป โดยให้ มี ก ารสะสมยอดคงเหลือ นัน้ ไปได้ จ นกว่าจะมีก ารใช้ ย อดคงเหลือ
ทังหมด
้

(3)

เพื่อความชัดเจน หากในปี ใดมีคา่ ใช้ จ่ายเพื่อการบํารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวน
ที่ ม ากกว่า CAPEX Reserve พร้ อมกับ ยอดคงเหลือ ทัง้ หมด ผู้เ ช่ า ตกลงว่า จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพื่อการบํารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่จํานวนที่มากกว่า CAPEX
Reserve ในปี นันให้
้ แก่กองทรัสต์ตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง

(4)

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ใน
กรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) หรื อในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเช่าอันเนื่องมาจากเหตุ
ผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของกองทรัสต์ตามที่ระบุในสัญญานี ้ กองทรัสต์ตกลงจะ
คืนเงินในจํานวนเท่ากับ CAPEX Reserve ที่คงเหลือ (พร้ อมกับยอดคงเหลือ) ทังหมด
้
ที่เหลืออยูภ่ ายหลังจากการหักค่าใช้ จ่ายเพื่อการบํารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่ที่เกิดขึ ้น
จริ งระหว่างที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ เู ช่า ณ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เช่าหรื อระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ในกรณีที่มีการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่า) หรื อ ณ วันที่มีผลเป็ นการเลิกสัญญาฉบับนี ้

(5)

ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเช่าอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้
เช่ า ตามที่ ร ะบุใ นสัญ ญานี ้ ผู้เ ช่ า ตกลงชํ า ระเงิ น ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ใ นจํ า นวนเท่า กับ
CAPEX Reserve ตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไปจนครบระยะเวลาการเช่า
หรื อระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า)
(แล้ วแต่กรณี)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ในส่วนที่แตกต่างกัน
(1) สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์กบั JPAC สําหรับโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค
ผู้เช่ า

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด
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ทรัพย์ สินที่เช่ า

(1) ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของโครงการเจดั
ั้
บเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และหมายความรวมถึงงานระบบ และ
ส่วนควบของที่ดินดังกล่าว ซึ่งกองทรัสต์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และใช้ ในการประกอบ
กิจการโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (“ที่ดินที่เช่ า”) ดังนี ้
โฉนดที่ดินเลขที่
85905

ขนาดที่ดิน (ประมาณ)
ไร่
16

งาน
1

ตร.ว.
97

(2) อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
ง่ ได้ ปลูกสร้ างในที่ตงของโครงการเจดั
ั้
บเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
อันเป็ นส่วนหนึง่ ของที่ดินที่จะเช่า ซึง่ เป็ นที่ตงและใช้
ั้
ในการดําเนินการกิจการของโครงการ
เจดับ เบิ ล้ ยูดี แปซิ ฟิ ค ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพี ย ง อาคารห้ อ งเย็ น ฝากสิ น ค้ า พร้ อม
สํานักงาน ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงงานระบบ สิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และ
ส่วนควบของอาคารดังกล่าว และได้ ใช้ ในการดําเนินกิจการโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
อยูใ่ นปั จจุบนั (“อาคารที่เช่ า”) ดังนี ้
เลขที่อาคาร
-

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ (ตร.ม.)
10,058

รายละเอียดอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
และโครงเหล็ก ชันเดี
้ ยว
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จํานวน 1 ห้ อง

(3) เครื่ องมือและอุปกรณ์ ซึ่งจําเป็ นและสมควรสําหรับใช้ ในการดําเนินการกิจการโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค โดยรายละเอียดของสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
ระยะเวลาการเช่ า

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดหรื อ
ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงใช้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนีต้ ่อไปอีก ตามข้ อกํ าหนดและเงื่ อนไขของ
สัญญาฉบับนี ้

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค่ า เ ช่ า
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า และการ
ชํ า ระค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่
เช่ าสํ า หรั บระยะเวลา
การเช่ าในช่ วง 10 ปี แรก

ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่กองทรัสต์เพื่อตอบแทนการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเป็ น
ค่าเช่าคงที่ โดยอัตราค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับจะเท่ากับ 330 (สาม
ร้ อยสามสิบ) บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตราค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า”) โดยอัตราค่าเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปี แรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่อ
อายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) ในแต่ละปี จะเป็ นไปดังนี ้
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ปี ที่

อัตราค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า
(บาทต่ อตารางเมตรต่ อเดือน)

ปี ที่ 1 – ปี ที่ 3

330.00

อัตราการเพิ่มขึน้ ของอัตราค่ า
เช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า
(ร้ อยละต่ อปี )
-

ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6

346.50

5

ปี ที่ 7 – ปี ที่ 9

363.83

5

ปี ที่ 10 – ปี ที่ 12

382.02

5

ปี ที่ 13 – ปี ที่ 15

401.12

5

ปี ที่ 16 – ปี ที่ 18

413.15

3

ปี ที่ 19 – ปี ที่ 21

425.55

3

ปี ที่ 22 – ปี ที่ 24

438.31

3

ปี ที่ 25 – ปี ที่ 27

451.46

3

ปี ที่ 28 – ปี ที่ 30

465.00

3

ค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์) สําหรับระยะเวลาการเช่า
ในช่วง 10 ปี แรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่า)
ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์) สําหรับ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปี แรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มี
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) เป็ นจํานวนรวมต่อปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับ ดังนี ้
ปี ที่
ปี ที่ 1 – ปี ที่ 3

ค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ าต่ อปี (บาท)
39,830,000

ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6

41,820,000

ปี ที่ 7 – ปี ที่ 9

43,910,000

ปี ที่ 10 – ปี ที่ 12

46,110,000

ปี ที่ 13 – ปี ที่ 15

48,410,000

ปี ที่ 16 – ปี ที่ 18

49,870,000

ปี ที่ 19 – ปี ที่ 21

51,360,000

ปี ที่ 22 – ปี ที่ 24

52,900,000

ปี ที่ 25 – ปี ที่ 27

54,490,000

ปี ที่ 28 – ปี ที่ 30

56,120,000
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สําหรั บในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่าไม่ได้ มีผลตัง้ แต่วนั แรกของเดือน และ/หรื อ ไม่ได้ สิ ้นสุดลง ณ วัน
สุดท้ ายของเดือนค่าเช่าของเดือนดังกล่าวจะถูกคํานวณตามสัดส่วนของจํานวนวันที่สญ
ั ญา
เช่ามีผลในเดือนนันเที
้ ยบกับจํานวนวันทังหมดของเดื
้
อนนันๆ
้
การต่ ออายุ สั ญ ญาเช่ า หากกองทรัสต์ประสงค์จะให้ ผ้ เู ช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าและ
ภายหลั ง จากที่ สิ ้น สุ ด ระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) กองทรัสต์มีสทิ ธิ
ระยะเวลาการเช่ า
เรี ยกให้ ผ้ เู ช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ อีก 2 (สอง) คราว เป็ นระยะเวลาคราวละ 10 (สิบ) ปี
โดยกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งความประสงค์ในการใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ ผ้ เู ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรื อ
ระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) (แล้ วแต่กรณี)
และผู้เช่าตกลงจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปโดยให้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามที่
ระบุในสัญญาเช่าฉบับนี ้ เว้ นแต่การคํานวณอัตราค่าเช่าสําหรั บการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ า ใน
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้เช่าแล้ ว แต่ผ้ เู ช่าไม่ดําเนินการต่อ
สัญญาเช่าไม่ว่าด้ วยกรณีใด ผู้เช่าตกลงชําระเงินให้ แก่กองทรัสต์ในจํานวนเท่ากับค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 1 (หนึง่ ) ปี นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการเช่า
ที่ ไ ด้ มี ก ารต่อ อายุอ อกไป (ในกรณี ที่ มี ก ารต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า ) (แล้ ว แต่ก รณี ) หรื อ จนกว่า
กองทรัสต์สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ที่มเี งื่อนไขในการเช่าและผลประโยชน์ที่กองทรัสต์คาดว่า
จะได้ รับที่เป็ นประโยชน์แก่กองทรัสต์ได้ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ อาทิ เงินมัด
จํา ค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและค่าเช่าในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่า เป็ นต้ น แล้ วแต่กรณีใดเกิดก่อน และผู้เช่าตกลงให้ กองทรัสต์มีสทิ ธิริบเงินมัดจํา (ตามที่ระบุ
ไว้ ในสัญญานี ้) ที่ผ้ เู ช่าได้ วางไว้ เต็มจํานวน
(2) สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กบั Datasafe สําหรับโครงการดาต้ าเซฟ
ผู้เช่ า

บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จํากัด
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ทรัพย์ สินที่เช่ า

(1) โครงการดาต้ าเซฟ และหมายความรวมถึงงานระบบ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าว ซึ่ง
กองทรัสต์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และใช้ ในการประกอบกิจการโครงการดาต้ าเซฟ (“ที่ดิน
ที่เช่ า”) ดังนี ้
ขนาดที่ดิน (ประมาณ)

โฉนดที่ดินเลขที่

ไร่
12

85904

งาน
2

ตร.ว.
56

(2) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
่งได้ ปลูกสร้ างในที่ตงของโครงการดาต้
ั้
าเซฟ อันเป็ น
ส่วนหนึ่งของที่ดินที่จะเช่า ซึ่งเป็ นที่ตงและใช้
ั้
ในการดําเนินการกิจการของโครงการดาต้ า
เซฟ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง อาคารคลังสินค้ าพร้ อมสํานักงาน ทัง้ นี ้ ให้ รวมถึงงาน
ระบบ สิ่งติดตังตรึ
้ งตรา สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว
และได้ ใช้ ในการดําเนินกิจการโครงการดาต้ าเซฟ อยูใ่ นปั จจุบนั (“อาคารที่เช่ า”) ดังนี ้
เลขที่อาคาร
-

พืน้ ที่อาคาร
ประมาณ (ตร.ม.)
9,288

รายละเอียดอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
และโครงเหล็ก ชันเดี
้ ยว
จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สองชัน้ จํานวน 1 หลัง

ระยะเวลาการเช่ า

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค่ า เ ช่ า
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า และการ
ชํ า ระค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่
เช่ าตลอดระยะเวลาการ
เช่ า

ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่กองทรัสต์เพื่อตอบแทนการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเป็ น
ค่าเช่าคงที่ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับจะเท่ากับ 118
(หนึ่งร้ อยสิบแปด) บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตราค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า”) โดยอัตราค่า
เช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่าในแต่ละปี จะเป็ นไปดังนี ้
ปี ที่

อัตราค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า
(บาทต่ อตารางเมตรต่ อเดือน)

ปี ที่ 1 – ปี ที่ 3

118.00

อัตราการเพิ่มขึน้ ของอัตราค่ า
เช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า
(ร้ อยละต่ อปี )
-

ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6

123.90

5

ปี ที่ 7 – ปี ที่ 9

130.10

5

ปี ที่ 10

136.60

5

ค่าเช่าสําหรับทรัพย์สนิ ที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
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ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่าเป็ นจํานวนรวมต่อปี
นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับ ดังนี ้
ปี ที่
ปี ที่ 1 – ปี ที่ 3

ค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ าต่ อปี (บาท)
13,150,000

ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6

13,810,000

ปี ที่ 7 – ปี ที่ 9

14,500,000

ปี ที่ 10

15,220,000

สําหรั บในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่าไม่ได้ มีผลตัง้ แต่วนั แรกของเดือน และ/หรื อ ไม่ได้ สิ ้นสุดลง ณ วัน
สุดท้ ายของเดือนค่าเช่าของเดือนดังกล่าวจะถูกคํานวณตามสัดส่วนของจํานวนวันที่สญ
ั ญา
เช่ามีผลในเดือนนันเที
้ ยบกับจํานวนวันทังหมดของเดื
้
อนนันๆ
้
(3) สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์กบั PCS สําหรับโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
ผู้เช่ า

บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จํากัด

ทรัพย์ สินที่เช่ า

(1) ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของโครงการแปซิ
ั้
ฟิค ห้ องเย็น และหมายความรวมถึงงานระบบ และส่วน
ควบของที่ดินดังกล่าว ซึ่งกองทรัสต์เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และใช้ ในการประกอบกิจการ
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น (“ที่ดินที่เช่า”) ดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

อยูร่ ะหว่างการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเลขที่
2

270
40626
42609
61597
42612
42611
61598
61599
78829
93227
93228
93229

ขนาดที่ดิน (ประมาณ)
ไร่

งาน

ตร.ว.

19

2

65.40

26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

93230
42608
93231
93232
93233
93234
66022
66023
94228
94229
94230
94231
94232
94233
31704
106126
140584

2

4

71.20

(2) อาคาร สิ่งปลูกสร้ างใดๆ ทังหมดซึ
้
ง่ ได้ ปลูกสร้ างในที่ตงของโครงการแปซิ
ั้
ฟิค ห้ องเย็น อัน
เป็ นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จะเช่า ซึ่งเป็ นที่ตงและใช้
ั้
ในการดําเนินการกิจการของโครงการ
แปซิฟิค ห้ องเย็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง อาคารห้ องเย็นฝากสินค้ าพร้ อมสํานักงาน
ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงงานระบบ สิง่ ติดตังตรึ
้ งตรา สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดังกล่าว และได้ ใช้ ในการดําเนินกิจการโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็นอยู่ในปั จจุบนั
(“อาคารที่เช่า”) ดังนี ้
ลําดับที่

เลขที่อาคาร

1

อาคาร 6

พืน้ ที่อาคารประมาณ
(ตร.ม.)
13,632

2

อาคาร 7

3,930

รายละเอียดอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จํานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ชันเดี
้ ยว จํานวน 1 หลัง

(3) เครื่ องมือและอุปกรณ์ ซึ่งจําเป็ นและสมควรสําหรับใช้ ในการดําเนินการกิจการโครงการ
แปซิฟิค ห้ องเย็น โดยรายละเอียดของสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
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ระยะเวลาการเช่ า

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดหรื อ
ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงใช้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนีต้ ่อไปอีก ตามข้ อกํ าหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาฉบับนี ้

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค่ า เ ช่ า
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า และการ
ชํ า ระค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่
เช่ าสํ า หรั บระยะเวลา
การเช่ าในช่ วง 10 ปี แรก

ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่กองทรัสต์เพื่อตอบแทนการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเป็ น
ค่าเช่าคงที่ ทังนี
้ ้ อัตราค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับจะเท่ากับ 330
(สามร้ อยสามสิบ) บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (“อัตราค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่า”) โดยอัตราค่าเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปี แรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่อ
อายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) ในแต่ละปี จะเป็ นไปดังนี ้
ปี ที่

อัตราค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า
(บาทต่ อตารางเมตรต่ อเดือน)

ปี ที่ 1 – ปี ที่ 3
ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6
ปี ที่ 7 – ปี ที่ 9
ปี ที่ 10 – ปี ที่ 12
ปี ที่ 13 – ปี ที่ 15
ปี ที่ 16 – ปี ที่ 18
ปี ที่ 19 – ปี ที่ 21
ปี ที่ 22 – ปี ที่ 24
ปี ที่ 25 – ปี ที่ 27
ปี ที่ 28 – ปี ที่ 30

330.00
346.50
363.83
382.02
401.12
413.15
425.55
438.31
451.46
465.00

อัตราการเพิ่มขึน้ ของอัตราค่ า
เช่ าทรั พย์ สินที่เช่ า
(ร้ อยละต่ อปี )
5
5
5
5
3
3
3
3
3

ค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์) สําหรับระยะเวลาการเช่า
ในช่ ว ง 10 ปี แรก และระยะเวลาการเช่าที่ ไ ด้ มีการต่อ อายุออกไป (ในกรณี ที่ มีการต่ออายุ
สัญญาเช่า)
ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่า (อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์) สําหรับ
ระยะเวลาการเช่าในช่วง 10 ปี แรก และระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มี
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) เป็ นจํานวนรวมต่อปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่ามีผลใช้ บงั คับ ดังนี ้
ปี ที่

ค่ าเช่ าทรั พย์ สินที่เช่ าต่ อปี (บาท)

ปี ที่ 1 – ปี ที่ 3
ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6
ปี ที่ 7 – ปี ที่ 9

69,550,000
73,020,000
76,670,000
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ปี ที่ 10 – ปี ที่ 12
ปี ที่ 13 – ปี ที่ 15
ปี ที่ 16 – ปี ที่ 18
ปี ที่ 19 – ปี ที่ 21
ปี ที่ 22 – ปี ที่ 24
ปี ที่ 25 – ปี ที่ 27
ปี ที่ 28 – ปี ที่ 30

80,510,000
84,530,000
87,070,000
89,860,000
92,370,000
95,140,000
98,000,000

สําหรับในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าไม่ได้ มีผลตังแต่
้ วนั แรกของเดือน และ/หรื อ ไม่ได้ สิ ้นสุดลง ณ วัน
สุดท้ ายของเดือนค่าเช่าของเดือนดังกล่าวจะถูกคํานวณตามสัดส่วนของจํานวนวันที่สญ
ั ญา
เช่ามีผลในเดือนนันเที
้ ยบกับจํานวนวันทังหมดของเดื
้
อนนันๆ
้
การต่ ออายุ สั ญ ญาเช่ า
และค่ าเช่ าในกรณี ท่ ี มี
การต่ ออายุ สั ญ ญาเช่ า
สํ า หรั บ ระยะเวลาการ
เช่ าในช่ วงแรก

หากกองทรัสต์ประสงค์จะให้ ผ้ เู ช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าและ
ระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) กองทรัสต์มี
สิทธิ เรี ยกให้ ผ้ เู ช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ อีก 2 (สอง) คราว เป็ นระยะเวลาคราวละ 10
(สิบ) ปี โดยกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งความประสงค์ในการใช้ สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ ผ้ เู ช่า
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 (หนึง่ ) ปี ก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรือ
ระยะเวลาการเช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) (แล้ วแต่กรณี)
และผู้เช่าตกลงจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปโดยให้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามที่
ระบุในสัญญาเช่าฉบับนี ้ เว้ นแต่การคํานวณอัตราค่าเช่าสําหรั บการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าใน
ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้เช่าแล้ ว แต่ผ้ เู ช่าไม่ดําเนินการต่อ
สัญญาเช่าไม่ว่าด้ วยกรณีใด ผู้เช่าตกลงชําระเงินให้ แก่กองทรัสต์ในจํานวนเท่ากับค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรื อระยะเวลาการ
เช่าที่ได้ มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) (แล้ วแต่กรณี) หรื อจนกว่า
กองทรัสต์สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีเงื่อนไขในการเช่าและผลประโยชน์ที่กองทรัสต์คาด
ว่าจะได้ รับที่เป็ นประโยชน์แก่กองทรัสต์ได้ แล้ วแต่กรณีใดเกิดก่อน และผู้เช่าตกลงให้ กองทรัสต์
มีสทิ ธิริบเงินมัดจํา (ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้) ที่ผ้ เู ช่าได้ วางไว้ เต็มจํานวน

สรุปสาระสําคัญของร่างข้ อตกลงตามการรับประกันค่าเช่า
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ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรัสต์ ”)

ผู้เช่ า

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จํากัด (“JPAC”), บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จํากัด (“Datasafe”) และบริ ษัท
แปซิฟิค ห้ องเย็น จํากัด (“PCS”)

ผู้รับประกันค่ าเช่ า

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“JWD”)

ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง 1. JWD ยอมผูกพันตนในฐานะผู้รับประกันรายได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่าและในฐานะ
คู่สัญญา
ลูกหนี ้ร่วมกับผู้เช่า ตามวงเงินและระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทรัพย์สนิ และสัญญา
ตกลงกระทําการ (“การประกั น รายได้ ”) โดยตลอดระยะเวลาที่ผ้ ูเช่าเป็ นผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าทรัพย์สิน หากผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรื อชําระค่าเช่าไม่ครบเต็มจํานวนตามที่ระบุ
ในสัญญาเช่าทรัพย์สิน JWD ตกลงจะชําระค่าเช่าส่วนที่ผ้ เู ช่าไม่ได้ ชําระหรื อชําระไม่ครบ
เต็มจํานวนดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์จนครบเต็มจํานวนค่าเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
2. คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงว่า ในกรณีที่ JWD ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาตกลงกระทําการในส่วนของ
การประกันรายได้ (เว้ นแต่กรณี ที่เกิ ดจากเหตุสุดวิสยั หรื อมิใช่ความผิดของ JWD ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการ) ให้ ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
ซึง่ ให้ สทิ ธิแก่กองทรัสต์ในการบอกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สนิ และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากผู้
เช่าด้ วย
6. มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา/จําหน่ ายไป และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน
6.1 รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 1
: PCS, JPAC และ BJL ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของ JWD จะดํ า เนิ น การ
รายการที่ 1
จํ าหน่ายทรั พย์ สินให้ กับกองทรั สต์ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ ใน
ที่ดิน อาคารคลังห้ องเย็น และกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
การทําความเย็น และอาคารคลังสินค้ าของกลุม่ JWD
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จําหน่ายไป : ไม่เกิน 1,600.00 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ราคาจําหน่ายสุดท้ ายดังกล่าวจะ
ขึน้ อยู่กับราคาที่ได้ จากการสํารวจความต้ องการซือ้ หน่วยทรั ส ต์
AIMIRT (Book building) (ราคาสุ ด ท้ ายดั ง กล่ า วจะสุ ท ธิ จ าก
ค่า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องกับ การออกและการเสนอขายหน่ว ยทรั สต์
AIMIRT ซึง่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบ)
เงื่อนไขการชําระราคา
PCS, JPAC และ BJL จะได้ รับเงินที่ขายทรัพย์สนิ ณ วันจดทะเบียน
โอนกรรมสิท ธิ์ ท รั พ ย์ สิน ตามสัญ ญาซื อ้ ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
สังหาริ มทรัพย์สมบูรณ์
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เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการกําหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

:

พิ จ ารณาจากประโยชน์ ที่ จ ะได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น และราคาประเมิ น
ทรั พย์ สินของผู้ประเมินทรั พย์ สินอิสระ 2 ราย ซึ่งเป็ นผู้ประเมินที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ แก่ บริ ษัท แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด และ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัล
แทนท์ จํากัด

6.2 รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ : รายการที่ 2.1 และ รายการที่ 2.2
รายการที่ 2.1
: JWD เข้ าลงทุนซื ้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT ในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหน่วยทรัพสต์ที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ มา
: ประมาณไม่เกิ น 170.00 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ราคาสุดท้ ายที่จะเข้ าซือ้
หน่วยทรั สต์ AIMIRT จะขึน้ อยู่กับราคาที่ได้ จากการสํารวจความ
ต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ (Book building)
เงื่อนไขการชําระราคา
: ชํ า ระครั ง้ เดี ย วเต็ ม จํ า นวนในช่ ว งระยะเวลาจองซื อ้ หน่ว ยทรั สต์
AIMIRT
เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการกําหนดมูลค่าสิง่ : พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งใกล้ เคียงกับ
ตอบแทน
อัต ราผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากการลงทุน ในกองทรั ส ต์ / กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทใกล้ เคียงกัน
รายการที่ 2.2
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ มา
เงื่อนไขการชําระราคา
เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการกําหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทน

: บริ ษัทย่อยของ JWD ได้ แก่ PCS, JPAC และ DTS เข้ าทําสัญญา
เช่าทรัพย์สนิ ระยะยาวจากกองทรัสต์
: 1,305.99 ล้ านบาท
: ชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
: พิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ของทรั พย์ สิน ที่ ทํ า
การเช่าจากกองทรัสต์

7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทคาดว่ าจะได้ รับจากการทํารายการ
7.1 เพื่อเป็ นเงินทุนสําหรับการลงทุนในโครงการในอนาคต เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเงินทุนสําหรับลงทุน
ในหน่วยทรัสต์ โดยเงินที่ได้ รับจากการเข้ าทํารายการ ยังสามารถช่วยลดดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินซึง่ อาจ
ส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดีขึ ้น
7.2 ลดขนาดของสินทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
7.3 เพิ่มรายได้ จากเงินปั นผลที่รับจากกองทรัสต์
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8. แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ และแหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการซือ้ สินทรัพย์
8.1 แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์จาก รายการที่ 1 ซึง่ มีจํานวนไม่เกิน 1,600.00 ล้ านบาท
ลงทุนในโครงการใหม่
980.00 ล้ านบาท
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
450.00 ล้ านบาท
ลงทุนในหน่วยทรัสต์ AIMIRT ไม่เกิน
170.00 ล้ านบาท
8.2 แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการซื ้อสินทรัพย์ตามรายการที่ 2.1 ซึง่ มีจํานวนไม่เกิน 170.00 ล้ านบาท มาจากเงินที่ได้ รับ
จากการจําหน่ายสินทรัพย์โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 8.1
8.3 แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ ในการซื ้อสินทรัพย์ตามรายการที่ 2.2 จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย
9. เงื่อนไขในการทํารายการ
ในการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีเงื่อนไขว่า บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ให้ ออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ
ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และการบริ หารสภาพคล่องให้ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ ในการเพิ่ม
ฐานเงินทุนสําหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต และเพิ่มเงินทุนสําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 10 เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
- ไม่มี -

