WHA026/2560
13 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการให้ จาหน่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อ
วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560 มี ม ติ เ กี่ ย วกับ การขายและให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาวให้ แ ก่ ท รั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ในการจาหน่ายทรัพย์สนิ เพิ่มเติม
ให้ แก่กองทรัสต์ครัง้ ที่ 3 สรุปได้ ดงั นี ้
1.

รายละเอียดทรัพย์ สินที่จะขายและให้ เช่ าแก่ กองทรัสต์ WHART

(1)
ให้ เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทรัสต์ WHART ในโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิ
สติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 3 (72 ไร่ ) กรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะยาว 30 ปี และ บริ ษัทฯ ให้ คามัน่ ที่จะให้
เช่าต่ออีก 30 ปี หากกองทรัสต์ WHART ใช้ สทิ ธิตามคามัน่ ดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 30 ปี แรก รวมระยะเวลา
การให้ เช่าทรัพย์สิน 60 ปี เพื่อเป็ นการประกันว่าบริ ษัทฯ จะต่ออายุการเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART เมื่อกองทรัสต์
WHART ใช้ สิทธิตามคามัน่ ต่ออายุการเช่าดังกล่าว บริ ษัทฯ จะต้ องจานองทรัพย์สินที่ให้ เช่าดังกล่าวเป็ นประกันให้ แก่
กองทรัสต์ WHART ในวงเงิน 890,761,000 บาทด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะขายเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า และสานักงานใน
โครงการดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ WHART
(2)

ขายทรัพย์สนิ ในโครงการดังต่อไปนี ้แก่กองทรัสต์ WHART
(2.1)

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ กม 19 อาคาร C และอาคาร
M กรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ

(2.2)

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ลาลูกกา
กรรมสิทธิ์อขงบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด

(2.3)

โครงการ Omada Aerospace Factory ระยอง
กรรมสิทธิ์ของบริ ษัท แวร์ เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด
รายละเอียดทรัพย์สนิ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 1

2.

ราคาจาหน่ ายทรัพย์ สินให้ แก่ กองทรัสต์ WHART
ราคาจาหน่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่ กองทรัสต์ WHART กาหนดให้ เสนอดังนี ้
(1)

ค่าเช่าและค่าขายทรัพย์สนิ รวมจานวนประมาณ 3,090,000,000 บาท

(2)

ค่าตอบแทนการใช้ สทิ ธิตามคามัน่ จานวนประมาณ 100,000,000 บาท

ราคาดั ง กล่ า วไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนกรรมสิ ท ธิ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ที่จะต้ องปิ ดบนสัญญาเช่า ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ WHART เป็ นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนจานอง และภาษี มลู ค่าเพิ่ม รวมตลอดจนอากรแสตมป์ที่จะต้ องปิ ดบนสัญญาเช่า ส่วนเจ้ าของทรัพย์สนิ จะรับ
ภารภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และภาษี ธุรกิจเฉพาะในการจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ราคาที่เสนอดังกล่าวกาหนดจากการอ้ างอิงราคาประเมินทรัพย์สินทัง้ 4 รายการ ซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมิน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคา จากัด ตามรายงานการประเมินฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
และ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ตามรายงานการประเมิน ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สรุปราคา
ประเมินของผู้ประเมิน 2 ราย ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 2
ราคาที่เสนอดังกล่าวปรับเพิ่มขึ ้นหรื อปรับลดลงได้ ตามการเจรจาระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ
บริ ษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผล ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนการเช่าช่วงแรก และขึ ้นอยู่
กับการเจรจากับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และราคาประเมินหากราคาประเมินมีการปรับปรุงเพิ่มเติม รวมสภาพทรัพย์สิน
ที่จาหน่ายในเวลานันๆ
้ รวมทังผลการเจรจาต่
้
อรองกับกองทรัสต์ WHART
3.

สัญญาตกลงกระทาการอันเนื่องมาจากการจาหน่ ายทรัพย์ สิน

การจาหน่ายทรัพย์สิน ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะต้ องตกลงกระทาการ
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART สรุปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 3
4.
การได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ เป็ นผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ าหน่ ายให้ แ ก่
กองทรัสต์ WHART
หลังจากการจาหน่ายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ WHART ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ จะได้ รับการแต่งตังให้
้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ WHART สาหรับทรัพย์สินที่จาหน่ายดังกล่าวอีกด้ วย มีกาหนดเวลา 30 ปี โดย
ได้ รับค่าตอบแทนการบริ หารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHART
5.
การมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารดาเนินการเกี่ยวกับการจาหน่ ายทรัพย์ สินให้ แก่ กองทรัสต์ WHART
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ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร
ได้ รับมอบหมายดังต่อไปนี ้
(1)
เจรจาต่อรองกับกองทรัสต์ WHART กาหนดรูปแบบการจาหน่ายและการจานองทรัพย์สนิ
และกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการจาหน่ายและการจานองทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART และในการ
ทาสัญญากับกองทรัสต์ WHART รวมตลอดจนการปรับแก้ ไขข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสรุ ปสัญญาตกลงกระทา
การได้ ตามความเหมาะสม เช่น ระยะเวลาที่บริ ษัทฯ จะถื อครองหน่วยทรั สต์ ข้ อ ตกลงไม่แข่งขันกับกิ จการของ
กองทรัสต์ WHART จานวนเงินค่าเช่าและระยะเวลาการชาระที่บริ ษัทฯ จะชาระให้ แก่กองทรัสต์ WHARTสาหรับพื ้นที่
ว่าง
(2)
เจรจากับกองทรัสต์ WHART เพื่อกาหนดราคาจาหน่ายสุดท้ าย ซึ่งอาจปรับเพิ่มหรื อปรับ
ลดจากราคาจาหน่ายที่กาหนดดังกล่าวได้ เพื่อให้ ได้ ราคาจาหน่ายสุดท้ ายที่จะเสนอให้ แก่กองทรัสต์ WHART โดย
พิจารณาจาก ความสมเหตุสมผล ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนการเช่าช่วงแรก และขึ ้นอยู่กบั การเจรจา
กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิ น และสภาพทรั พย์ สินที่จาหน่ายในเวลานัน้ ๆ รวมทัง้ ผลการเจรจาต่อรองกับกองทรั สต์
WHART
(3)
พิจารณาจาหน่ายหรื อไม่จาหน่าย หรื อ จานองหรื อไม่จานอง ทรัพย์สินบางรายการ หาก
เห็ น ว่า เงื่ อ นไขหรื อ ผลแห่งการเจรจาต่อ รองกับ กองทรั สต์ WHART แสดงให้ เ ห็ น ว่าการจาหน่ายหรื อ การจานอง
ทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้น หรื ออาจก่อภาระผูกพัน
ให้ แก่บริ ษัทฯ เกินสมควร
(4)
ให้ แก่กองทรัสต์ WHART

จัดทา ลงนาม ส่งมอบ สัญญาหรื อข้ อผูกพันในการจาหน่ายและ การจานองทรัพย์สิน

(5)
เจรจา กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียด จัดทา ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จาหน่ายให้ แก่กองทรัสต์ WHART
(6)
อนุมัติ เ รื่ อ งใดๆ ที่ จ าเป็ นหรื อเกี่ ย วข้ อ งกับการปฏิ บัติห น้ าที่ห รื อการดาเนินการต่างๆ
รวมทังการเข้
้
าทาสัญญาหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องใดๆ เพื่อให้ การจาหน่ายและ การจานองทรัพย์สินให้ แก่กองทรั สต์
WHART ดังกล่าวข้ างต้ นสาเร็ จลุลว่ ง
5.

ทรัพย์ สินที่เหลือหลังจากการจาหน่ ายทรัพย์ สินให้ แก่ กองทรัสต์ WHART

หลังจากการจาหน่ายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ WHART ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทฯ ยังคงมีโครงการ
เหลืออยูป่ รากฏตามเอกสารแนบท้ าย 4
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6.

การคานวณขนาดรายการ

การเข้ าทารายการจาหน่ายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์มีขนาดรายการเท่ากับประมาณร้ อยละ 4.17
คานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
และในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมาไม่มีรายการจาหน่ายทรัพย์สนิ แต่อย่างใด
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย 5 ไม่จดั เป็ นรายการจาหน่ายไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่าย
เป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 บริ ษัทฯ ไม่
มีหน้ าที่จดั ทาสารสนเทศเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายการขายดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการเกี่ยวโยง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นางสาวจรี พร จารุกรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริษัทฯ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดทรัพย์ สินที่จะจาหน่ ายให้ ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
1.

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 3

การจาหน่ายทรัพย์สนิ ในโครงการนี ้ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นการให้ เช่าระยะยาว รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะให้ เช่า
มีดงั นี ้
หัวข้ อ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
ที่ตงั ้
โฉนดที่ ดิ น ที่ จะให้
เช่ า
เนือ้ ที่ดนิ ที่ให้ เช่ าแก่
กองทรัสต์ WHART
พืน้ ที่เช่ า

สิ่งปลูกสร้ างที่จะให้
เช่ า

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ณ วันที่ 1
ธ.ค. 2560)

รายละเอียด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โฉนดที่ดินเลขที่ 106329 (บางส่วน) และ 140154
โฉนดที่ดินเลขที่ 106329 ให้ เช่า 15-3-9.05 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ 140154 ให้ เช่าทังโฉนด
้
34-1-37.20 ไร่
- พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 47,253.00 ตารางเมตร
-

พื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 37,303.80 ตารางเมตร

-

พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 2,340.00 ตารางเมตร

-

อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน จานวน 5 หลัง

-

พื ้นที่เช่าลานจอดรถ

-

สิ่ง ปลูก สร้ างอื่ น ๆ และทรั พ ย์ สิน อื่ น ๆ อัน เป็ นส่ว นควบของที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน และอาคารโครงการ

-

พื ้นที่เช่าอาคาร

มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 76.29

-

พื ้นที่เช่าหลังคา

อยูร่ ะหว่างการหาผู้เช่า

ปั จจุบนั พื ้นที่อาคาร และพื ้นที่เช่าหลังคา ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มพื ้นที่
- ในการนี ้กองทรัสต์ WHART ขอให้ บริ ษัทชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่
ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่เช่า
อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน และ 25 ปี สาหรับพื ้นที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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หัวข้ อ

อายุอาคาร
(ณ วันที่ 1 ธ.ค.
2560)

ภาระผูกพัน
2.

รายละเอียด
-

สาหรับพื ้นที่บางส่วนของอาคาร E1 จานวน 1,598 ตารางเมตร ซึง่ มีผ้ เู ช่าอยูใ่ นปั จจุบนั โดย
สัญญาเช่าจะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากครบกาหนดอายุการ
เช่าวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าไม่เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวต่อ หรื อ อยูใ่ นระหว่างการ
เจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า กองทรัสต์ WHART ขอให้ บริ ษัท
ชาระค่าเช่าสาหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบกาหนดอายุการเช่าดังกล่าว ในอัตราตาราง
เมตรละ 155 บาทต่อเดือน จนกว่าจะมีผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่เกิน
3 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน รวมถึงชาระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าภาษี โรงเรื อนและ
ที่ดิน และ/หรื อ ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่เช่าส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวเสมือนหนึง่
ว่าผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นผู้เช่า

-

อาคาร A1 และ A2

อายุอาคาร 1 ปี 8 เดือน

-

อาคาร B1 และ B2

อายุอาคาร 2 ปี 5 เดือน

-

อาคาร C1 และ C2

อายุอาคาร 2 ปี 4 เดือน

-

อาคาร D1

อายุอาคาร 2 ปี 4 เดือน

-

อาคาร D2

อายุอาคาร 1 ปี 11 เดือน

-

(อาคาร D1 และ D2 นับเป็ น 1 หลัง)
อาคาร E1 และ E2 อายุอาคาร 1 ปี 2 เดือน

ไม่มี

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ กม 19 อาคาร C และ M

การจาหน่ายทรัพย์สนิ ในโครงการนี ้ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร 2 หลังคือ อาคาร C และ
อาคาร M ใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) รายละเอียดอาคาร C และ อาคาร
M มีดงั นี ้
หัวข้ อ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
ที่ตงั ้
โฉนดที่ดิน
เนือ้ ที่ดิน

รายละเอียด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โฉนดที่ดินเลขที่ 694 (บางส่วน), และ 6415 (บางส่วน)
ไม่มี เนื่องจากเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร*
หมายเหตุ
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หัวข้ อ

พืน้ ที่เช่ า

รายละเอียด
* สิ ทธิ การเช่ าช่ วงที ่ดินแปลงดังกล่าวจะถูกโอนจากกองทุนรวม WHAPF ไปที ่กองทรัสต์ WHART
จากการแปลงสภาพก่อนการลงทุนเพิ่ มเติ มในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนาตราด กม.19) (อาคาร C และอาคาร M)
- พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,099.56 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ างที่จะ
ขาย

-

อาคารคลังสินค้ าและสานักงาน จานวน 2 หลัง

-

สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ และทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโครงการ

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ณ วันที่ 1
ธ.ค. 2560)
อายุอาคาร
(ณ วันที่ 1 ธ.ค.
2560)

-

พื ้นที่เช่าอาคาร

-

อาคาร C

อายุอาคาร 4 ปี 11 เดือน

-

อาคาร M

อายุอาคาร 4 ปี 11 เดือน

ภาระผูกพัน

ไม่มี

3.

มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.00

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ลาลูกกา (ลาลูกกา)

การจาหน่ายทรัพย์สนิ ในโครงการนี ้ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ใน โครงการ
WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) ตามรายละเอียดดังนี ้
หัวข้ อ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
ที่ตงั ้
โฉนดที่ดิน
เนือ้ ที่ดิน
พืน้ ที่เช่ า

รายละเอียด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
ตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โฉนดที่ดินเลขที่ 1346
เนื ้อที่ดินประมาณ 12-2-50.50 ไร่
- พื ้นที่เช่าอาคารประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร
- พื ้นที่เช่าลานจอดรถประมาณ 4,124.00 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ าง

-

อาคารโรงงาน ห้ องเย็น และสานักงานจานวน 1 หลัง

-

พื ้นที่เช่าลานจอดรถ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
-

สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ และทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโครงการ

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ณ วันที่ 1
ธ.ค. 2560)

-

พื ้นที่เช่าอาคาร

-

พื ้นที่ลานจอดรถ

อายุอาคาร

อายุอาคาร 1 ปี 9 เดือน

มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.00
มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.00

(ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2560)

ภาระผูกพัน
4.

ไม่มี

โครงการ Omada Aerospace Factory ระยอง

การจาหน่ายทรัพย์สนิ ในโครงการนี ้ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร โครงการ
Omada Aerospace Factory ระยอง ตามรายละเอียดดังนี ้
หัวข้ อ

รายละเอียด

เจ้ าของกรรมสิทธิ์
ที่ตงั ้
โฉนดที่ดิน
เนือ้ ที่ดิน
พืน้ ที่เช่ า

บริ ษัท แวร์ เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โฉนดที่ดินเลขที่ 34269 และ 39798
25-3-32.40 ไร่
- พื ้นที่เช่าอาคารประมาณ 16,469.00 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสร้ าง

-

อาคารโรงงานและสานักงาน จานวน 1 หลัง

-

สิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ และทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบในอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารโครงการ

-

พื ้นที่เช่าอาคาร

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
เฉลี่ย (ณ วันที่ 1
ธ.ค. 2560)
อายุอาคาร
(ณ วันที่ 1 ธ.ค.
2560)
ภาระผูกพัน

มีผ้ เู ช่าร้ อยละ 100.00

อายุอาคาร 1 ปี 6 เดือน

ไม่มี
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เอกสารแนบ 2
ราคาประเมินและราคาเสนออ้ างอิงที่ใช้ ในการจาหน่ ายของทรัพย์ สินให้ แก่
กองทรัสต์ WHART เพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 3)
ทรัพย์สนิ ที่จะจาหน่ายให้ แก่กองทรัสต์ WHART เพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 3) ได้ รับการประเมินมูลค่าจากผู้ประเมิน
อิสระสองราย คือ บริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด และ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ด้ วยวิธี
พิจารณารายได้ (Income Approach) รายละเอียดดังนี ้

โครงการ

ราคาเสนอ
อ้ างอิง1 (ล้ าน
บาท)

มูลค่ าทรัพย์ สนิ ประเมินด้ วยวิธีรายได้
(Income Approach) (ล้ านบาท)
บริษัท กรุ งเทพ บริษัท แกรนด์ แอส
ประเมินราคา
เซท แอดไวเซอรี่
จากัด2
จากัด3

โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็น
1,222
1,111
1,209
เตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 3
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็น
312
284
286
เตอร์ กม 19 อาคาร C และ อาคาร M
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็น
587
585
534
เตอร์ ลาลูกกา
โครงการ Omada Aerospace Factory
969
881
889
ระยอง
รวม
3,090
2,861
2,918
หมายเหตุ: 1 ไม่ร วมภาษี มูล ค่าเพิ่ม ค่า ธรรมเนีย มและค่า ใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิท ธิ์ ค่า ธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ที่จะต้ องปิ ดบนสัญญาเช่า และ ค่าตอบแทนการใช้ สิทธิตาม
คามัน่ จานวน 100,000,000 บาท กรณีกองทรัสต์ WHART ใช้ สทิ ธิตอ่ อายุการเช่า)
2
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ของบริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคา จากัด ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ซึง่ เป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
3
ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ตามรายงาน
การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม
2560 ซึง่ เป็ นวันที่คาดว่ากองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน)
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เอกสารแนบ 3
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาตกลงกระทาการจากการจาหน่ ายทรัพย์ สินให้ แก่ กองทรัสต์ WHART เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3

หัวข้ อ

รายละเอียด

ผู้ให้ สัญญา

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้รับสัญญา

บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”)

วันที่มีผลใช้ บังคับ
ของสัญญา

สัญญาฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อจะขาย ตามสัญญาจะซื ้อจะ
ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง และวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ

ข้ อตกลงไม่ แข่ งขัน
กับกิจการของ
กองทรัสต์

บริ ษัทฯ ตกลงต่อกองทรัสต์ WHART หากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอทรัพย์สินอื่นให้ แก่
ลูกค้ าหรื อนายหน้ าใดๆ เพื่อการให้ เช่าและ/หรื อโอนสิทธิ การเช่าในทรัพย์สินประเภทอาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และ/หรื อ อาคารโรงงาน (logistics facilities) ของตนซึ่งตังอยู
้ ่
ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART บริ ษัทฯ ตกลงที่จะเสนอทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ WHARTให้ แก่ลกู ค้ าหรื อนายหน้ านันก่
้ อน โดยเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่ตกลง
กันไว้ ในสัญญา

หน้ าที่ของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการชาระค่ า
เช่ าสาหรับพืน้ ที่ท่ ไี ม่
มีผ้ เู ช่ า

บริ ษั ท ฯ ตกลงจะช าระค่ า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ WHART ส าหรั บ พื น้ ที่ ที่ ไ ม่ มี ผ้ ูเ ช่ า ณ วัน ที่
กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน เพิ่มเติมครัง้ ที่สาม สาหรับพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
1. พื ้นที่อาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)
2. พื ้นที่อาคารในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (อาคาร
C และ M)
3. พื น้ ที่ อ าคารในโครงการ WHA Mega Logistics (ล าลู ก กา) และโครงการ Omada
Aerospace Factory (ระยอง)
จนกว่ า จะมี ผ้ ูเ ช่ า แต่ ไ ม่ เ กิ น 3 ปี นับ แต่ วัน ที่ ก องทรั ส ต์ WHART เข้ า ลงทุน เป็ นเวลา 3 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน โดยอัตราค่าเช่าและข้ อตกลงอื่นๆ เป็ นไปตามที่
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน

หน้ าที่ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ตกลงจะชาระค่าเช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA Mega Logistics Center
เกี่ยวกับโครงการ
(ชลหารพิจิตร กม. 3) อาคาร E1 (บางส่วนซึง่ มีขนาดพื ้นที่เช่าประมาณ 1,598 ตร.ม.) (“อาคาร
WHA Mega Logistics E1 (พื ้นที่ 1,598 ตร.ม.)”) ซึ่งมีผ้ เู ช่าอยู่ในปั จจุบนั มีสญ
ั ญาเช่าฉบับที่จะครบกาหนดอายุการ
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หัวข้ อ

รายละเอียด

Center (ชลหารพิจติ ร เช่ า ในวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 หากเมื่ อ ครบก าหนดอายุก ารเช่ า วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560
กม. 3)
ดังกล่าวแล้ ว ผู้เช่าในอาคาร E1 (พื ้นที่ 1,598 ตร.ม.) ไม่เช่าอาคาร E1 (พื ้นที่ 1,598 ตร.ม.) นี ้
ต่อ หรื อ อยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่า แต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า ลงทุน
จนกว่าจะมีผ้ ูเช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า (แล้ วแต่กรณี ) แต่ไม่เกิ น 3 ปี นับแต่วันที่กองทรั สต์
WHART เข้ าลงทุน โดยอัตราค่าเช่าและข้ อตกลงอื่นๆ เป็ นไปตามที่คตู่ กลงกัน
หน้ าที่ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ตกลงจะชาระค่าเช่าพื ้นที่หลังคาในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
เกี่ยวกับพืน้ ที่เช่ าส่ วน พิจิตร กม. 3) จนกว่าจะมีผ้ เู ช่า แต่ไม่เกิน 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน โดย
หลังคาของโครงการ อัตราค่าเช่าและข้ อตกลงอื่นๆ เป็ นไปตามที่คตู่ กลงกัน
WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจติ ร
กม. 3)
หน้ าที่ของบริษัทฯ
เกี่ยวกับสิทธิสาหรับ
อาคาร E ในโครงการ
WHA Mega Logistics
Center
(ชลหารพิจิตร กม. 3)

ในกรณีที่กองทรัสต์ WHART บังคับจานองอาคาร E ไม่ว่าจะบังคับจานองทรัพย์สินที่จานองที่
เหลือทังหมดหรื
้
อไม่ บริ ษัทฯ ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการ WHA Mega Logistics
Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ตกลงให้ สิทธิ ดงั ต่อไปนี ้แก่ผ้ ซู ื ้ออาคาร E จากการบังคับจานอง
อาคาร E ตามสัญญาจานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
1. สิทธิเหนือพื ้นดินบนที่ดินอันเป็ นที่ตงอาคาร
ั้
E ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่จานองตามสัญญาจานอง
ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
2. สิทธิในรูปของภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ทางภายในโครงการเพื่อเข้ าออกอาคาร E
เฉพาะในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ยัง คงเป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ในโครงการ WHA Mega
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3) ในส่วนที่ใช้ เป็ นทางเข้ าออกโครงการและยินยอม
ให้ ผ้ ซู ื ้ออาคาร E โอนสิทธิเหนือพื ้นดินและสิทธิการใช้ ทางเข้ าออกดังกล่าวให้ แก่ผ้ ซู ื ้ออาคาร
E ทอดถัดๆ ไป

หน้ าที่ของบริษัทฯ
บริ ษัทตกลงชาระค่าเช่ าตามสัญญาเช่ารถยกกับ บริ ษัท บีที มิตรแลนด์ จากัด ซึ่งโอนให้ แก่
เกี่ยวกับการเช่ ารถยก กองทรัสต์ WHART ตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่ารถยกดังกล่าว รถยกดังกล่าวใช้ ในอาคาร M ใน
(Forklift) ที่ใช้ ใน
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) (อาคาร C และ M)
อาคาร M ใน
โครงการ WHA Mega
Logistics Center
(ถนนบางนา-ตราด
กม.19) (อาคาร C
และ M)
หน้ าที่ของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการชาระ

บริ ษัทฯ จะ และ/หรื อ ดาเนินการให้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จากัด ชาระเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับการที่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด ถมดินบนพื ้นที่ของที่ดิน
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หัวข้ อ

รายละเอียด

ค่ าตอบแทนการใช้
พืน้ ที่ถมดิน สาหรับ
ที่ดนิ ข้ างเคียง
โครงการ WHA Mega
Logistics (ลาลูกกา)

ข้ างเคียงโครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) ให้ แก่เจ้ าของที่ดินตามที่ตกลงไว้ กับเจ้ า
ที่ดิน เพื่อตอบแทนแก่เจ้ าของที่ดินข้ างเคียงที่จะไม่ เคลื่อนย้ าย หรื อทาลาย หรื อทาให้ เสียหาย
แก่พื ้นที่ถมดินดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ้ง จากัด ผิดสัญญาเป็ นให้ เกิดความ
เสียหายแก่กาแพงในโครงการ WHA Mega Logistics (ลาลูกกา) บริ ษัทฯ ตกลงที่จะรับภาระ
ค่าซ่อมแซมกาแพงให้ เก่กองทรัสต์ WHART
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เอกสารแนบ 4
โครงการของบริษัทฯ ที่เหลือหลังจากการจาหน่ ายทรัพย์ สนิ ให้ แก่ กองทรัสต์ WHART
1. โครงการที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จและมีรายได้ แล้ ว
ชื่อโครงการ
ดับบลิวเอชเอ - ดีนา่
ดับบลิวเอชเอ พระราม 3

ที่ตงั ้
นิคมอมตะซิตี ้ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ พระราม 2 ถนนพระราม 2 กม.35 ตาบลบางกระเจ้ า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ก.ม. 35
ดับบลิวเอชเอเมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ แหลมฉบัง
PH 1
ดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
วังน้ อย 63

ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ตาบลบ่อตาโล่ อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

2. โครงการที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จและมีผ้ เู ช่ าบางส่ วน
ชื่อโครงการ

ที่ตงั ้

ดับบลิวเอชเอเมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร คลองส่งน ้าชลหารพิจิตร กม.3 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
กม.3 PH 2
สมุทรปราการ (74 ไร่ )
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ กม.23
ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตาบลบางเสาธง กิ่งอาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ

3. โครงการที่อยู่ระหว่ างก่ อสร้ างและยังไม่ มีผ้ เู ช่ า
ชื่อโครงการ

ที่ตงั ้

ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ วังน้ อย 62 ตาบลบ่อตาโล่ อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. ที่ดนิ รอการพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้ าและศูนย์ กระจายสินค้ าในอนาคต
เขตพืน้ ที่
ขอนแก่น

ที่ตงั ้
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ปราจีนบุรี

อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี

ชลบุรี

อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

สุราษฎร์ ธานี

อาเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ลาพูน

อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ดับบลิวเอชเอ เซ็นทรัล เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
วังน้ อย 63 (ทีด่ ินส่วนที่ยงั ไม่ก่อสร้ าง)
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ กม.23
(ที่ดินส่วนที่ยงั ไม่ก่อสร้ าง)

ตาบลบ่อตาโล่ อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตาบลบางเสาธง กิ่งอาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ

ดับบลิวเอชเอเมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ แหลมฉบัง ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
PH 2
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ พระราม 2 ถนนพระราม 2 กม.35 ต.บางกระเจ้ า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ก.ม. 35 (ที่ดินส่วนทีย่ งั ไม่ก่อสร้ าง)
5. โครงการนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พาร์ ค
ที่ตงั ้

ชื่อโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง
โครงการโรงงานสาเร็ จรูปเหมราช อาร์ บีเอฟ พาร์ ค 1 ที่

ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อาเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง
ตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัด
ปราจีนบุรี

จานวนหลัง
8
20
15
27
1
10

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค คลังสินค้ า
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 1
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 2
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 3
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 4

ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
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8
4
4

เอกสารแนบ 5
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการจาหน่ ายสินทรัพย์ ให้
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
1.
คานวณขนาดรายการจาหน่ ายทรัพย์ สินให้ แก่ ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการ
เช่ าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3
เกณฑ์ การคานวณ

สูตร

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ ไม่สามารถคานวณได้
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายทรัพย์สนิ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับ
เงินจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ราคาจาหน่าย
มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์รวม

x 100

3,090,000,000∗
74,147,482,096

x 100 = 4.17 %*

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายทรัพย์สนิ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับ
เงินจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ และไม่มีการออกหุ้น

*ราคาจาหน่ายดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการและสามารถปรั บเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ ร้ อยละดังกล่าวจึงเป็ นเพียง
ประมาณการ
2.
ขนาดรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินในรอบ 6 เดือน นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (วันที่ 11
พฤษภาคม 2560 ถึง 10 พฤศจิกายน 2560)
- ไม่มี 3.

รวมขนาดรายการจาหน่ ายไป ข้ อ 1 และ ข้ อ 2

เมื่อรวมขนาดรายการตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2 จะมีขนาดรวมเท่ากับร้ อยละ 4.17 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
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