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11. รายการระหว่างกัน
11.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิ ติบุคคล)
บริษทั เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด

ชื่อย่อ
พีอำร์อี
เพซวัน

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ผูล้ งทุนในบริษทั ต่ำงๆ
โรงแรม

บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด

เพซทู

ให้เช่ำระยะยำวอำคำรชุด

บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด

เพซทรี

ศูนย์กำรค้ำ

บริษทั ดีน แอนด์ เดลูกำ้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

DEAN
PACED

ร้ำนอำหำร
ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโครงกำร

บริษทั เฟียร์ซ พับลิชชิง่ จำกัด

FIERCE

บริษทั โฟร์ทนี พอยท์ โฮลดิง้ ส์ จำกัด
บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มำเนจเมนท์ จำกัด

14PT
LUMPINI

พิมพ์โฆษณำหนังสือพิมพ์ วำรสำร และ
นิตยสำร
ผูล้ งทุนในบริษทั ต่ำงๆ
ซือ้ จัดหำ รับ เช่ำ ให้เช่ำ ให้เช่ำซือ้ และ
จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
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ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ เท่ำกับร้อยละ 50
เป็ นกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมกันเท่ำกับร้อยละ 50
เป็ นกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมกันเท่ำกับร้อยละ 50
เป็ นกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมกันเท่ำกับร้อยละ 50
เป็ นบริษทั ทีน่ ำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100
เป็ นบริษทั ทีน่ ำยสรพจน์ เตชะไกรศรี และนำยโชติพล
เตชะไกรศรีถอื หุน้ อยู่รอ้ ยละ 50 และ 50 ตำมลำดับ
เป็ นบริษทั ทีน่ ำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุน้ ร้อยละ 88.6
เป็ นบริษทั ทีน่ ำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100
เป็ นบริษทั ทีน่ ำงยุพำ เตชะไกรศรี ซึง่ เป็ นมำรดำของ นำยสร
พจน์ เตชะไกรศรี นำยโชติพล เตชะไกรศรี และ
นำย
จุมพล เตชะไกรศรี เป็ นกรรมกำรบริษทั

เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคล)
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
นำยโชติพล เตชะไกรศรี
นำยสุเมธ เตชะไกรศรี
นำยจุมพล เตชะไกรศรี
นำยธีระ วยำกรณ์วจิ ติ ร
นำยวรวรรธน์ มำลีนนท์
นำงสำววัลลิภำ มำลีนนท์
นำยเกรียงไกร วิจติ รรัตนกิจ
นำงพิม วรรณประภำ
นำยสิภูมิ นำคฉัตรีย์
นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ
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ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 74.9
เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 1.7
เป็ นพีช่ ำยของนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
เป็ นบิดำของนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี นำยโชติพล เตชะไกรศรี และนำยจุมพล เตชะไกรศรี
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 0.8
เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 0.7
เป็ นน้องชำยของนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ฯ และเป็ นอดีตผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย (วำยแอลพี)
เป็ นพีส่ ำวนำยวรวรรธน์ มำลีนนท์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ฯ และเป็ นอดีตผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย (วำยแอลพี)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ฯ และเป็ นอดีตผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย (วำยแอลพี)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ฯ และเป็ นอดีตผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย (วำยแอลพี)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 6.3
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11.2. รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิ จการที่ควบคุมร่วมกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2555 และไตรมำสที่ 1 ปี 2556 ปี 2554 และปี 2555 บริษทั ฯ เข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้รำยละเอียดดังต่อไปนี้
(1) รายการขายสิ นค้าและบริการ

ผูข้ าย/
ผูซ้ ื้อ/
ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ บั บริ การ

ประเภทรายการ

ขนาดของรายการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค.
31 ธ.ค. 55
554
งวด ม.ค.(ล้านบาท)
มี.ค. 56
(ล้านบาท)
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การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ปรับปรุง
ให้เป็ น
ข้อมูล
ล่ำสุด ณ
31
มีนำคม
2556

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
เพซทู
บริษทั ฯ

DEANนำย
สรพจน์ เต
ชะไกรศรี

รำยได้ค่ำเช่ำอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และพืน้ ที่
ค่ำบริกำรพืน้ ที่
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำเช่ำอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ระหว่ำงงวด
ค่ำบริกำรพืน้ ที่
ค่ำเช่ำพืน้ ที่
รับชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ในห้องชุดเพือ่ พัก
อำศัย
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
รำยได้จำกกำรขำยระหว่ำงงวด
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
รับชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด
กำไรจำกกำรขำย
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0.8
0.4
0.0
1.1
(1.6)
0.78.2
0.6
(8.8)
0.4

0.7
0.1
0.3
(0.4)
0.7
-

 เมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2553 เพซทูได้ทำสัญญำกับ DEAN
ให้เช่ำอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ (Fixture Lease
Agreement) โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 35,000.0 บำทและ
ทำสัญญำบริกำรพืน้ ที่ (Service Agreement) โดยคิด
ค่ำบริกำรเดือนละ 10,000.0 บำท
 เมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2553 เพซทูได้ขำยอุปกรณ์บำงส่วน
ให้แก่ DEAN ด้วยรำคำทุนเดิม มูลค่ำ 982,821.7 บำท
 เมือ่ วันที่ 18 ม.ค. 2555 คณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้เห็นชอบให้ม ี
มติยกเลิกสัญญำกำรบริกำรพืน้ ที่ (Service Agreement)
เดือนละ 10,000.0 บำท ระหว่ำงเพซทูกบั DEAN มีผล
ให้สญ
ั ญำดังกล่ำวสิน้ สุดลงในเดือนม.ค. 2555 และทำ
สัญญำใหม่ลงวันที่ 25 ม.ค. 2555 โดยเพซทูให้ DEAN
เช่ำพืน้ ที่ 205 ตรม. ในรำคำค่ำเช่ำเดือนละ 104,500.0
บำท (510 บำท/ตร.ม./เดือน)สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับ
ใช้ 1 ก.พ. 2555 ถึง 15 ส.ค. 2555
 วันที่ 28 ส.ค. 2555 ได้มกี ำรต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีเ่ พิม่ อีก
1 ปี โดยสัญญำจะสิน้ สุดวันที่ 15 ส.ค. 2556บริษทั ฯ
และนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
ได้ทำสัญญำซื้อขำยเฟอร์นิเจอร์
ห้องชุดเลขที่ 20/38 โครงกำรไฟคัส เลน ลงวันที่ 25
เม.ย. 2554 รำคำ 8.2 ล้ำนบำท บริษทั ฯ บันทึกกำไร
จำกกำรขำย
0.4 ล้ำนบำท
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 รำยกำรขำยอุปกรณ์มรี ำคำขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำดในขณะนัน้
 สัญญำบริกำรพืน้ ทีฉ่ บับเดิมซึ่งคิด
ค่ำบริกำรเดือนละ 10,000.0 บำท
อยู่ในระดับทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด และ
ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมรำยงำนประเมิน
รำคำค่ำเช่ำ(เพือ่ ประโยชน์สำธำรณะ)
ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2554 ของ
บริษทั ซิมส์ พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัล
แทนท์ จำกัด ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินอิสระ
ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. ซึง่ เห็นว่ำทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ควรมีมลู ค่ำค่ำเช่ำตลำดที่ 82,000
บำทต่อเดือน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจึงเห็นชอบให้มกี ำรยกเลิก
สัญญำกำรบริกำรพืน้ ทีฉ่ บับเดิมและ
เข้ำทำสัญญำเช่ำฉบับใหม่ซง่ึ มีกำร
ปรับรำคำค่ำเช่ำใช้พน้ื ทีใ่ ห้เหมำะสม
กับรำคำตลำด
 รำยกำรดังกล่ำวมีรำคำขำยเป็นไป
ตำมรำคำตลำดในขณะนัน้
 ในอนำคต บริษทั ฯ จะดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรกำรอนุมตั ริ ำยกำร
ระหว่ำงกัน

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
เพซทู

DEAN

รำยได้ค่ำเช่ำอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และพืน้ ที่
ค่ำบริกำรพืน้ ที่
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำเช่ำอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ระหว่ำงงวด
ค่ำบริกำรพืน้ ที่
ค่ำเช่ำพืน้ ที่
รับชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด
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1.0
0.4
0.1
0.0
(0.8)
0.8

0.8
0.4
0.0
1.1
(1.6)
0.7

 เมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2553 เพซทูได้ทำสัญญำกับ DEAN  รำยกำรขำยอุปกรณ์มรี ำคำขำย
ให้เช่ำอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ (Fixture Lease
เป็นไปตำมรำคำตลำดในขณะนัน้
Agreement) โดยคิดค่ำเช่ำเดือนละ 35,000.0 บำทและ  สัญญำบริกำรพืน้ ทีฉ่ บับเดิมซึง่ คิด
ทำสัญญำบริกำรพืน้ ที่ (Service Agreement) โดยคิด
ค่ำบริกำรเดือนละ 10,000.0 บำท
ค่ำบริกำรเดือนละ 10,000.0 บำท
อยู่ในระดับทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด และ
ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมรำยงำนประเมิน
 เมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2553 เพซทูได้ขำยอุปกรณ์บำงส่วน
ให้แก่ DEAN ด้วยรำคำทุนเดิม มูลค่ำ 982,821.7 บำท
รำคำค่ำเช่ำลงวันที่ 23 สิงหำคม
2554 ของบริษทั ซิมส์ พร็อพเพอร์ต้ี
 เมือ่ วันที่ 18 ม.ค. 2555 คณะกรรมกำรบริษทั และ
คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึง่ เป็นผู้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้เห็นชอบให้ม ี
ประเมินอิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
มติยกเลิกสัญญำกำรบริกำรพืน้ ที่ (Service Agreement)
จำกสำนักงำน ก.ล.ต. ซึง่ เห็นว่ำ
เดือนละ 10,000.0 บำท ระหว่ำงเพซทูกบั DEAN มีผล
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวควรมีมลู ค่ำค่ำเช่ำ
ให้สญ
ั ญำดังกล่ำวสิน้ สุดลงในเดือนม.ค. 2555 และทำ
ตลำดที่ 82,000 บำทต่อเดือน
สัญญำใหม่ลงวันที่ 25 ม.ค. 2555 โดยเพซทูให้ DEAN
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเห็นชอบ
เช่ำพืน้ ที่ 205 ตรม. ในรำคำค่ำเช่ำเดือนละ 104,500.0
ให้มกี ำรยกเลิกสัญญำกำรบริกำร
บำท (510 บำท/ตร.ม./เดือน)สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับ
พืน้ ทีฉ่ บับเดิมและเข้ำทำสัญญำเช่ำ
ใช้ 1 ก.พ. 2555 ถึง 15 ส.ค. 2555
ฉบับใหม่ซง่ึ มีกำรปรับรำคำค่ำเช่ำใช้
 วันที่ 28 ส.ค. 2555 ได้มกี ำรต่อสัญญำเช่ำพืน้ ทีเ่ พิม่ อีก
พืน้ ทีใ่ ห้เหมำะสมกับรำคำตลำด
1 ปี โดยสัญญำจะสิน้ สุดวันที่ 15 ส.ค. 2556

(2) รายการซื้อสิ นค้าและบริการ

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

ประเภทรายการ

ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

วำยแอลพี

นำงสำว
วัลลิภำ
มำลีนนท์

ประเภทรายการ

รำยได้จำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชุดพัก
อำศัย
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
รับชำระระหว่ำงงวด
รำยได้จำกำรขำยหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
7.4
17.1
24.4
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-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 วันที่ 30 มี.ค. 2552 วำยแอลพีได้ขำยห้องชุด  รำยกำรดังกล่ำวมีรำคำขำยเป็นไป
2 ห้องให้คุณวัลลิภำ มำลีนนท์ ในรำคำรวม
ตำมรำคำตลำดในขณะนัน้
15.2 ล้ำนบำท และ 9.3 ล้ำนบำท ซึง่ ตำม
 ในอนำคตบริษทั ฯ จะดำเนินกำร
สัญญำรับชำระค่ำงวด 30% และ โอน
ตำมมำตรกำรกำรอนุมตั ริ ำยกำร
กรรมสิทธิ ์ 70%
ระหว่ำงกัน
 เมือ่ วันที่ 19 ต.ค. 2554 ได้มกี ำรโอนกรรมสิทธิ ์
ห้องชุดดังกล่ำว จึงบันทึกเป็นรำยได้จำกกำร
ขำยหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัย

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

PACED

วำยแอลพี

ประเภทรายการ

ค่ำบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำบริหำรจ่ำยระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
0.21
1.71
(1.92)
-
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-

 เมือ่ วันที่ 15 มิ.ย. 2552 วำยแอลพีได้ทำ
สัญญำบริกำรกับ PACED เพือ่ ว่ำจ้ำงให้
ดำเนินงำนในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรส่วน
งำนสนับสนุน (Back Office) ทัง้ หมด โดยมี
กำหนดระยะเวลำ 12 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 1
ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552 โดยกำหนด
ค่ำตอบแทนเดือนละ 0.2 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ทีถ่ อื เป็นรำยจ่ำย) โดยระบุ
หำกผูว้ ่ำจ้ำงมิได้แจ้งต่อผูใ้ ห้บริกำรในกำร
ยกเลิกสัญญำให้ถอื ว่ำสัญญำว่ำจ้ำงฉบับนี้ม ี
ผลต่อเนื่องไปจนกว่ำจะได้มกี ำรบอกเลิก
สัญญำ
 วันที่ 1 ก.ย. 2554 PACED ได้โอนสิทธิตำม
์
สัญญำบริกำรให้แก่บริษทั ฯ
 สัญญำดังกล่ำวสิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทีไ่ ด้
เกิดขึน้ ในอดีต ในอนำคตบริษทั ฯ
จะดำเนินกำรตำมมำตรกำรกำร
อนุมตั ิ
รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

PACED

วำยแอลพี

PACED

เพซทู

ประเภทรายการ

ค่ำตรวจรับงำนก่อสร้ำง
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำบริหำรจ่ำยระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

ค่ำนำยหน้ำ
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยระหว่ำงงวด
(รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ทีถ่ อื เป็นรำยจ่ำย)
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
3.8
(3.8)
-

-

8.8

-

(8.8)
-

-
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 เมือ่ วันที่ 22 ส.ค. 2554 วำยแอลพีได้ทำ
สัญญำจ้ำงงำนบริกำรกับ PACED เพือ่ ว่ำจ้ำง
ให้ PACED บริกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อย
ของห้องชุดและโอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุด
โครงกำรศำลำแดงเรสซิเดนเซส โดยกำหนด
ค่ำตอบแทนทัง้ สัญญำ 5.0 ล้ำนบำท
 วันที่ 1 ก.ย. 2554 PACED ได้โอนสิทธิ ์ตำม
สัญญำและงำนส่วนทีเ่ หลือให้แก่ บริษทั ฯ
 สัญญำสิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554
 เพซทูได้ตกลงว่ำจ้ำงให้ PACED เป็ น
ตัวแทนจำหน่ ำยสิทธิกำรเช่
ำห้องชุดระยะยำว
์
โดยมีอตั รำค่ำตอบแทน เท่ำกับ ร้อยละ 1.0
ของรำคำขำยสิทธิ ์กำรเช่ำห้องชุดเพือ่ พัก
อำศัย
 วันที่ 1 ก.ย. 2554 PACED ได้โอนสิทธิตำม
์
สัญญำและงำนส่วนทีเ่ หลือ ให้แก่ บริษทั ฯ

 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีไ่ ด้เกิดขึน้
ั บนั บริษทั ฯ ได้เข้ำทำ
ในอดีต ปจจุ
สัญญำดังกล่ำวแทน PACED แล้ว
 ในอนำคตบริษทั ฯ จะดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรกำรอนุมตั ิ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน

 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีไ่ ด้เกิดขึน้
ั บนั บริษทั ฯ ได้เข้ำทำ
ในอดีต ปจจุ
สัญญำดังกล่ำวแทน PACED แล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

บริษทั ฯ

เพซทู

PACED

เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ประเภทรายการ

ค่ำนำยหน้ำ
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยระหว่ำงงวด
(รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ทีถ่ อื เป็นรำยจ่ำย)
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

ค่ำบริหำรงำนโครงกำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำบริหำรจ่ำยระหว่ำงงวด
(รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ของเพซทู)
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
9.4
(7.6)
1.80.7

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

 เพซทูได้ตกลงว่ำจ้ำงให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทน
จำหน่ ำยสิทธิ ์กำรเช่ำห้องชุดระยะยำว โดยมี
อัตรำค่ำตอบแทน เท่ำกับ ร้อยละ 1.0 ของ
รำคำขำยสิทธิ ์กำรเช่ำห้องชุดเพือ่ พักอำศัย
(7.6)
โดยสัญญำดังกล่ำวโอนสิทธิ ์มำจำก PACED
1.81.8
เมือ่ วันที่ 1 ก.ย. 2555
8.5
9.4

(0.7)
-

(4.4)
5.9

24.1
41.3

-

1.5
(66.9)
0.0
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 อัตรำค่ำนำยหน้ำดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ทีเ่ หมำะสมและต่ำกว่ำอัตรำค่ำ
นำยหน้ำโดยทัวไปของตลำด
่
อสังหำริมทรัพย์ซง่ึ อยู่ทป่ี ระมำณ
ร้อยละ 2-3
 รำยกำรดังกล่ำวได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

 เมือ่ วันที่ 14 ส.ค. 2551 เพซวัน เพซทู และ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทีไ่ ด้
เพซทรี ได้รว่ มกันเข้ำทำสัญญำ Managed
เกิดขึน้ ในอดีต ปจั จุบนั บริษทั ฯ
Service Agreement กับ PACED เพือ่
ได้เข้ำทำสัญญำดังกล่ำวแทน
ว่ำจ้ำงให้ PACED บริหำรงำนโครงกำรเป็น
PACED แล้ว
ระยะเวลำ
58
เดื
อ
น
โดยมี
ร
ะยะเวลำสั
ญ
ญำ
ตัง้ แต่เดือน มี.ค. 2551 ถึง เดือน ธ.ค. 2555
โดยกำหนดค่ำตอบแทนเดือนละ 5 ล้ำนบำท
 วันที่ 1 ก.ย. 2554 PACED ได้โอนสิทธิ ์ตำม
สัญญำ Managed Service Agreement ให้แก่
บริษทั ฯ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

บริษทั ฯ

เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ประเภทรายการ

ค่ำบริหำรงำนโครงกำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำบริหำรจ่ำยระหว่ำงงวด
(รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ของเพซทู)
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
62.8

62.815.0

1.4
(64.2)
-20.9

-1.4
-(64.2)
15.0-

0.6
(21.4)
-
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 เมือ่ วันที่ 1 ก.ย. 2554 PACED ได้โอนสิทธิ ์
ตำมสัญญำ Managed Service Agreement
ให้แก่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะรับจ้ำง
บริหำรงำนโครงกำร ให้แก่ เพซวัน เพซทู
และเพซทรี โดยกำหนดค่ำตอบแทนเดือนละ
5 ล้ำนบำท สัญญำจะสิน้ สุดในเดือน ธ.ค.
2555
 ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำเพือ่ ต่อสัญญำ
ดังกล่ำว โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรเท่ำเดิม

 รำยกำรดังกล่ำวเข้ำลักษณะ
รำยกำรกำรค้ำทีม่ เี งือ่ นไขทัวไป
่
และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
 บริษทั ฯอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำสัญญำ
ฉบับใหม่กบั เพซวัน เพซทู และ
เพซทรี

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

DEAN

เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ประเภทรายการ

ค่ำรับรอง และ ค่ำกำรตลำด
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำรับรองจ่ำยระหว่ำงงวด
ค่ำกำรตลำดระหว่ำงงวด
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
0.6
0.3
(0.8)
0.10.6
0.1
(0.7)
-

0.6
0.3
(0.8)
0.10.1
0.8
(0.2)
0.7

ส่วนที่ 2 หน้ า 119

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 เมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2553 คู่สญ
ั ญำได้ทำสัญญำ  รำยกำรดังกล่ำวเข้ำลักษณะ
ซื้อขำยอำหำรและเครือ่ งดืม่ (Sale
รำยกำรกำรค้ำทีม่ เี งือ่ นไขทัวไป
่
Agreement for Food and Beverage) อัตรำ
และได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คงทีเ่ ดือนละ 42,950 บำท (รำคำรวม
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) หำกค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
เดือนใดมีจำนวนมำกกว่ำ 60,000 บำท เพซทู
จะต้องจ่ำยส่วนเกินจำกจำนวน 60,000 บำท
ด้วยรำคำทีไ่ ด้รบั ส่วนลดร้อยละ 30.0%
สัญญำดังกล่ำวสิน้ สุดลง ณ วันที่ 29 ก.พ.
2555
 หลังจำกสัญญำสิน้ สุด คู่สญ
ั ญำได้เปลีย่ น
นโยบำยกำรเบิกจ่ำยแบบอัตรำคงทีร่ ำยเดือน
มำเป็นกำรเบิกจ่ำยตำมรำยจ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริง
แทน

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

DEAN

บริษทั ฯ

ประเภทรายการ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวด
ภำษีมลู ค่ำเพิม่
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
-0.2
0.0(0.1)- 0.12
0.1-0.0

0.1-

(0.01)
0.21

ส่วนที่ 2 หน้ า 120

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

 ในระหว่ำงปี บริษทั ฯ ซื้อกระเช้ำของขวัญ
อำหำรและเครือ่ งดืม่ จำก DEAN

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 รำยกำรดังกล่ำวมีรำคำขำยเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

PACED

บริษทั ฯ

DEAN

วำยแอลพี

ประเภทรายการ

อุปกรณ์-สุทธิ
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
4.4
10.7

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

-

-(0.3)
ส่วนที่ 2 หน้ า 121

 เมือ่ วันที่ 11 ต.ค. 2554 บริษทั ฯได้ซ้อื
 รำยกำรซื้อรถยนต์มรี ำคำขำย
รถยนต์ จำก PACED 2 คัน ได้แก่ Toyota
เป็นไปตำมรำคำตลำด สำหรับ
Alphard ในรำคำ 1.4 ล้ำนบำท และรถยนต์
รำยกำรซื้ออุปกรณ์และเครือ่ ง
BMW ซึง่ เป็นรถยนต์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตกแต่งสำนักงำนเป็นรำคำที่
ในรำคำ 3.0 ล้ำนบำท โดยจ่ำยชำระให้
ประเมินโดยบริษทั เยอเนอรัล แวลู
PACED จำนวน 0.9 ล้ำนบำท และบันทึก
เอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เจ้ำหนี้เช่ำซื้อจำนวน 2.5 ล้ำนบำท
(GVC) ผูป้ ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
 เมือ่ วันที่ 2 พ.ย. 2554 บริษทั ฯ ซื้ออุปกรณ์
ก.ล.ต. ตำมรำยงำนลงวันที่ 10
และเครือ่ งตกแต่งสำนักงำน จำกPACED ใน
ตุลำคม 2554 ซึง่ เป็นรำคำที่
รำคำ 10.7 ล้ำนบำทซึง่ รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำ
เหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จำกกำรประเมินของบริษทั ประเมินรำคำอิสระ
ได้เห็นชอบและอนุมตั ริ ำยกำร
ดังกล่ำว
 ในระหว่ำงปี วำยแอลพีซ้อื กระเช้ำของขวัญ
อำหำรและเครือ่ งดืม่ จำก DEAN

-0.0
0.32 (0.32)
- -0.3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 รำยกำรดังกล่ำวมีรำคำขำยเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

FIERCE

วำยแอลพี

ประเภทรายการ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
-0.1
(0.1)-

0.1-(0.1)
-

ส่วนที่ 2 หน้ า 122

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในระหว่ำงปี วำยแอลพี ได้ลงโฆษณำโครงกำร  รำยกำรดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำร
ศำลำแดง เรสซิเดนเซส ในนิตยสำร 2
เป็นไปตำมรำคำตลำดและได้รบั
Magazine ฉบับเดือนสิงหำคม 2555 จำนวน 2
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
หน้ำ
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

LUMPINI

เพซทู

ประเภทรายการ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
0.1
0.1
0.51
0.15
(0.51)
0.1

(0.15)
0.1

ส่วนที่ 2 หน้ า 123

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 เพซทูได้ว่ำจ้ำง LUMPINI เพือ่ ให้บริกำรงำน  รำยกำรดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำร
รักษำควำมสะอำดทีส่ ำนักงำนขำยและห้อง
เป็นไปตำมรำคำตลำดและได้รบั
ตัวอย่ำงของโครงกำร ระยะเวลำว่ำจ้ำง 1 ปี
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 2554
ตรวจสอบแล้ว
โดยคิดค่ำบริกำรเดือนละ 40,125 บำท (รวม
หมายเหตุ:
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
ภำยหลังจำกสัญญำสิน้ สุดลง ทำง
เพซทู ไม่มแี ผนทีจ่ ะต่อสัญญำ แต่
 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2554 เป็นต้นมำ เพซทู
ยังคงใช้บริกำร LUMPINI เพือ่
ได้เปลีย่ นมำจ่ำยชำระค่ำบริกำรดังกล่ำว ให้
ให้บริกำรรักษำควำมสะอำดเป็น
บจก.ลุมพินี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วสิ แอนด์
รำยครัง้ โดยมีกำรคิดค่ำบริกำร
แคร์ แทน เนื่องจำก LUMPINI มีกำร
เป็นไปตำมรำคำตลำดและมีกำร
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงภำยในองค์กรใหม่
เปรียบเทียบค่ำบริกำรกับผู้
 เมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2554 เพซทูได้ทำสัญญำ
ให้บริกำรรำยอื่นทุกครัง้
ว่ำจ้ำง LUMPINI เพือ่ บริกำรงำนซ่อม
บำรุงรักษำทีส่ ำนักงำนขำยและห้องตัวอย่ำง
ของโครงกำร ระยะเวลำว่ำจ้ำง 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 5 ม.ค. 2554 - 4 ม.ค. 2555 ค่ำบริกำร
เดือนละ 42,800 บำท (รำคำรวม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
 และวันที่ 5 ม.ค. 2555 ได้มกี ำรต่อสัญญำ
ดังกล่ำว เพิม่ อีก 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ม.ค.
2555 - 4 ม.ค. 2556 โดยคิดอัตรำค่ำบริกำร
เท่ำเดิม
 วันที่ 5 ม.ค. 2556 ได้มกี ำรต่อสัญญำดังกล่ำว
เพิม่ อีก 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ม.ค. 2556 - 4
ม.ค. 2557 โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรเท่ำเดิม

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูข้ าย/
ผูใ้ ห้บริ การ

ผูซ้ ื้อ/
ผูร้ บั บริ การ

LUMPINI

วำยแอลพี

ประเภทรายการ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ วันต้นงวด
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ วันสิน้ งวด

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ขนาดของรายการ
สาหรับปี สิ้ นสุด สาหรับงวด
31 ธ.ค. 55
ม.ค.-มี.ค. 56
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
สาหรับปี
31 ธ.ค. 54
สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
0.01
0.04
(0.05)
-

ส่วนที่ 2 หน้ า 124

การกาหนดราคาและเงื่อนไข

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

 วำยแอลพีได้ว่ำจ้ำง LUMPINI เพือ่ ให้บริกำร  รำยกำรดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำร
ทำควำมสะอำดสำนักงำนขำยโครงกำรศำลำ
เป็นไปตำมรำคำตลำดและได้รบั
แดง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว
 เมือ่ วันที่ 1 พ.ค. 54 วำยแอลพีได้รบั จดหมำย
แจ้งเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงของผู้
ให้บริกำรทำให้สญ
ั ญำกับLUMPINI สิน้ สุดลง

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

(3) เงิ นทดรองรับ
ผูร้ บั เงิ น
ทดรอง

ผูจ้ ่าย
เงิ นทดรอง

วำยแอลพี นำงสำว
วัลลิภำ
มำลีนนท์

ประเภท
รายการ
เงินรับล่วงหน้ำ
จำกลูกค้ำ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
543
(ล้านบาท)
7.4

ยอดเพิ่ ม
ระหว่าง
งวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

17.1

(24.4)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-
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ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 5
มี.ค.565
(ล้านบาท)
-

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
วันที่ 30 มี.ค. 2552
บริษทั ฯได้ขำยห้องชุด
จำนวน 2 ห้องให้
คุณวัลลิภำ มำลีนนท์
ในรำคำรวม 15.2 ล้ำน
บำท และ 9.3 ล้ำนบำท
ซึง่ ตำมสัญญำรับชำระ
ค่ำงวด 30% และโอน
กรรมสิทธิ ์ 70% และ
เมือ่ วันที่ 19 ต.ค. 2554
ได้มกี ำรโอนกรรมสิทธิ ์
ห้องชุดดังกล่ำว จึง
บันทึกเป็นรำยได้จำก
กำรขำยหน่วยในอำคำร
ชุดพักอำศัย

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ใน
อดีตโดยมีรำคำขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำด
ในขณะนัน้

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูร้ บั เงิ น
ทดรอง

ผูจ้ ่าย
เงิ นทดรอง

วำยแอลพี นำยอภิชำติ
เกษมกุลศิร ิ

ประเภท
รายการ
เงินรับล่วงหน้ำ
จำกลูกค้ำ

วำยแอลพี นำยธีระ
เงินรับล่วงหน้ำ
วยำกรณ์วจิ ติ ร จำกลูกค้ำ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
543
(ล้านบาท)
9.5

6.4

ยอดเพิ่ ม
ระหว่าง
งวด
(ล้านบาท)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

9.5

-

-

-

-

6.4

-

-
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ยอด
คงเหลือ
การกาหนดราคาและ
31 ธ.ค. 5
เงื่อนไข
มี.ค.565
(ล้านบาท)
9.5 วันที่ 18 ธ.ค. 2551
บริษทั ฯได้ขำยห้องชุด
จำนวน 1 ห้องให้ คุณ
อภิชำติ เกษมกุลศิร ิ ใน
รำคำรวม 38.1 ล้ำน
บำท ซึง่ ตำมสัญญำรับ
ชำระค่ำงวด 25% และ
โอนกรรมสิทธิ ์ 75%

6.4 วันที่ 6 ธ.ค. 2551 วำย
แอลพีได้ขำยห้องชุด
จำนวน 1 ห้องให้คุณ
ธีระ วยำกรณ์วจิ ติ ร ใน
รำคำรวม 25.4 ล้ำน
บำทซึง่ ตำมสัญญำรับ
ชำระค่ำงวด 25% และ
โอนกรรมสิทธิ ์ 75%

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
โดยมีรำคำขำยเป็นไป
ตำมรำคำตลำดใน
ขณะนัน้ และบริษทั ฯ
คำดว่ำจะสำมำรถ
ดำเนินกำรโอน
กรรมสิทธิ ์ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนมิถุนำยนปี
2556
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
โดยมีรำคำขำยเป็นไป
ตำมรำคำตลำดใน
ขณะนัน้ และบริษทั ฯ
คำดว่ำจะสำมำรถ
ดำเนินกำรโอน
กรรมสิทธิ ์ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนมิถุนำยนปี
2556

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูร้ บั เงิ น
ทดรอง

ผูจ้ ่าย
เงิ นทดรอง

ประเภท
รายการ

พีอำร์อี
เพซวัน
เพซทู
และ
เพซทรี

PACED

เงินทดรองรับ
เงินเบิกชำระคืน

พีอำร์อี
เพซวัน
เพซทู
และ
เพซทรี

บริษทั ฯ

เงินทดรองรับ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
543
(ล้านบาท)
0.56
-

0.1-

ยอดเพิ่ ม
ระหว่าง
งวด
(ล้านบาท)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

3.10.4

(3.2)
(0.4)-

0.5
-

-

-

3.6
0.2

(3.2)(0.1)

0.50.1

2.53.6

(0.33.2)
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ยอด
คงเหลือ
การกาหนดราคาและ
31 ธ.ค. 5
เงื่อนไข
มี.ค.565
(ล้านบาท)
0.5 เนื่องจำกเพซวัน เพซทู
- เพซทรี และพีอำร์อี ไม่
มีวงเงินสดย่อยของ
ตนเอง PACED ซึง่ เป็น
ผูบ้ ริหำรโครงกำรใน
ขณะนัน้ จึงทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ดำเนินงำนให้ก่อน โดย
มีเงือ่ นไขกำรชำระคืน
ทุกเดือนสำหรับเพซวัน
เพซทู และเพซทรี ส่วน
พีอำร์อจี ะชำระคืนเมือ่
จบโครงกำร

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีไ่ ด้เกิดขึน้ ใน
ั บนั บริษทั ฯ
อดีต ปจจุ
เป็นผูใ้ ห้เงินทดรองจ่ำย
แทน PACED และได้
เข้ำทำสัญญำดังกล่ำว
แทน PACED แล้ว

2.70.5 เนื่องจำกเพซวัน เพซทู รำยกำรดังกล่ำวเป็น
เพซทรี และพีอำร์อี ไม่ม ี รำยกำรทีเ่ ป็นปกติทำง
วงเงินสดย่อยของตนเอง ธุรกิจทัวไป
่
บริษทั ฯ จึงทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น
ต่อกำรดำเนินงำนให้
ก่อน โดยมีเงือ่ นไขกำร
ชำระคืนทุกเดือนสำหรับ
เพซวัน เพซทู และ
เพซทรี ส่วนพีอำร์อจี ะ
ชำระคืนเมือ่ จบโครงกำร

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

(4) เงิ นทดรองจ่าย
ผูร้ บั เงิ นทดรอง

ผูจ้ ่ายเงิ นทด
รอง

PACED

วำยแอลพี

เงินทดรอง
จ่ำย

-

2.0

(2.0)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 54(
ล้านบาท)
-

นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

วำยแอลพี

เงินทดรอง
จ่ำย

-

5.0

(5.0)

-

ประเภท
รายการ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 53
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)
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ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

-

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

-

การกาหนดราคา
และเงื่อนไข

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-  เนื่องจำกวำยแอลพี  รำยกำรดังกล่ำว
มีควำมจำเป็น ต้อง
เป็นรำยกำร
จัดตัง้ นิตบิ ุคคล
ทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในอดีต
อำคำรชุดโครงกำร
ั บนั บริษทั ฯ
ปจจุ
ศำลำแดงซึง่ บริษทั
ได้เข้ำทำสัญญำ
ไม่มบี ุคลำกร ดังนัน้
ดังกล่ำวแทน
วำยแอลพีจงึ ว่ำจ้ำง
PACED แล้ว
PACED ดำเนินกำร
 ในอนำคตบริษทั ฯ
ดังกล่ำวโดยมีกำร
ทำสัญญำจ้ำงบริกำร
จะดำเนินกำรตำม
ลงวันที่ 22 ส.ค.
มำตรกำรกำร
2554
อนุมตั ริ ำยกำร
 วันที่ 1 ก.ย. 2554
ระหว่ำงกัน
PACED ได้โอนสิทธิ ์
ตำมสัญญำและงำน
ส่วนทีเ่ หลือให้แก่
บริษทั ฯ
 วันที่ 25 พ.ค. 2554  รำยกำรดังกล่ำวเป็น
วำยแอลพีทดรอง
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ั บนั
จ่ำยให้กบั คุณสรพจน์ ในอดีต ปจจุ
เตชะไกรศรี จำนวน
บริษทั ฯได้รบั ชำระคืน
5.0 ล้ำนบำทและรับ
ทัง้ จำนวนแล้ว และจะ
คืนจำนวน 3.5 ล้ำน
ไม่มกี ำรทำรำยกำร
บำทและ 1.5 ล้ำน
ดังกล่ำวอีกในอนำคต
บำท เมือ่ วันที่ 8 มิ.ย.
และ 31 ส.ค. 54
ตำมลำดับ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
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(5) รายการเงิ นให้ก้ยู มื และดอกเบี้ยรับ
ผูก้ ้ ู
นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

ผูใ้ ห้ก้ ู
บริษทั ฯ

ประเภท
รายการ
เงินให้กยู้ มื

ดอกเบีย้ รับ

ยอด
ยอดเพิ่ ม
คงเหลือ
ระหว่างงวด
31 ธ.ค. 53
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
26.7
-

2.7

1.2

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 54
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

(26.7)

-

-

-

(3.9)

-

-

-
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ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

การกาหนดราคา
และเงื่อนไข
-  เงินให้กยู้ มื แก่
กรรมกำรดังกล่ำว
เป็นเงินกูย้ มื ที่
ออกเป็นตั ๋วสัญญำ
ใช้เงินมีรำยละเอียด
ทีส่ ำคัญคือ
- อัตรำดอกเบีย้
ร้อยละ 6.50 –
6.75 ต่อปี
- มีกำหนดชำระ
คืนเมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำร
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
ั บนั บริษทั ฯ
ปจจุ
ได้รบั ชำระคืนทัง้
จำนวนแล้ว และจะ
ไม่มกี ำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวอีกใน
อนำคต

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

(46) รายการเงิ นกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย
ผูก้ ้ ู

พีอำร์อี
เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย 386.3906.3

--

(906.3)

291.9

94.4

ประเภท
รายการ
เงินกูย้ มื

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

386.3-

-

-

386.3
-
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ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
 รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
386.3
คือ
ในอดีต และมีควำม
จำเป็นเพือ่ เสริม
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ
สภำพคล่องในกำร
14 และ 15 ต่อปี
ดำเนินธุรกิจขณะนัน้
- มีกำรคิดดอกเบีย้ จำก
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยทีเ่ กิน
1 ปี
- ผูก้ เู้ ป็นผูร้ บั ภำระภำษี
หัก ณ ทีจ่ ่ำยให้แก่ผใู้ ห้
กู้
- มีกำหนดชำระคืนเมือ่
ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน
- ยอดเงินกูย้ มื ทีล่ ดลง
ระหว่ำงงวด จำนวน
906.3 ล้ำนบำทนัน้
เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 11 ส.ค.
2554 จำกกำรโอนหนี้
ของนำยสรพจน์ เตชะ
ไกรศรี ให้แก่ บริษทั ฯ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

พีอำร์อี
เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

ประเภท
รายการ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

เงินกูย้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้ำง
จ่ำย (ต่อ)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
ทัง้ นี้มผี ลให้มกี ำรหยุด
คิดดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยที่
ค้ำงจ่ำยเกิน 1 ปี นับ
จำกวันดังกล่ำว
- วันที่ 14 พ.ย. 2555 ได้
เปลีย่ นกำรคิดอัตรำ
ดอกเบีย้ จำกร้อยละ 14
และ 15 เป็นร้อยละ 7.5
ต่อปี และยกเลิกกำรคิด
ดอกเบีย้ ทบต้น
- ผูใ้ ห้กจู้ ะโอนสิทธิ
เรียกร้องในดอกเบีย้
ให้แก่ผรู้ บั โอนหลังจำก
พ้นระยะเวลำ 60 วัน
นับจำกผูก้ ไู้ ด้รบั แบบ
อ. 6 จำกหน่วยงำน
รำชกำร
(ดูหวั ข้อ 11.6.4)
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ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ผูใ้ ห้ก้ ู

14 PT

ประเภท
รายการ
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

76.9157.9

--

63.4

13.5

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

-(157.9)

76.9-

-

-

-

76.9
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ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
 รำยกำรดังกล่ำว
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
76.9
คือ
ในอดีต และ
มีควำมจำเป็นเพือ่
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
เสริมสภำพคล่อง
ละ 14 ต่อปี
ในกำรดำเนินธุรกิจ
- มีกำหนดชำระคืน
ขณะนัน้
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน
 ยอดเงินกูย้ มื ทีล่ ดลง
ระหว่ำงงวด จำนวน
157.9 ล้ำนบำทนัน้
เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 11
ส.ค. 2554 จำกกำร
โอนหนี้ของ 14PT
ให้แก่ บริษทั ฯ
 ผูใ้ ห้กจู้ ะโอนสิทธิ
เรียกร้องในดอกเบีย้
ให้แก่ผรู้ บั โอน
หลังจำกพ้นระยะเวลำ
60 วันนับจำกผูก้ ู้
ได้รบั แบบ อ. 6 จำก
หน่วยงำนรำชกำร
(ดูหวั ข้อ 11.6.3)

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

พีอำร์อี
เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ผูใ้ ห้ก้ ู

บริษทั ฯ

ประเภท
รายการ
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

1,264.3

400.0

-

70.3- 206.81,264.
3
70.3

--

ยอด
ยอดเพิ่ ม
ยอดลด
คงเหลือ
การกาหนดราคาและ
ระหว่างงวด ระหว่างงวด
31 ธ.ค.
เงื่อนไข
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
มี.ค. 565
(ล้านบาท)
1,664.3
15.7
(10.0)
1,670.0  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
277.11,264.3 30.9400.0
-- 308.01,664.
คือ
3 - อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ
70.3
206.8
14 และ 15 ต่อปี
277.1 - มีกำรคิดดอกเบีย้ จำก
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยทีเ่ กิน
1 ปี
- ผูก้ เู้ ป็นผูร้ บั ภำระภำษี
หัก ณ ทีจ่ ่ำยให้แก่ผใู้ ห้
กู้
- มีกำหนดชำระคืนเมือ่
ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน
- ยอดเงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้
ระหว่ำงงวด เกิดจำก
กำรโอนหนี้ให้แก่
บริษทั ฯ เมือ่ 11 ส.ค.
2554 ของนำยสรพจน์
เตชะไกรศรี จำนวน
906.3 ล้ำนบำท และ
ของ 14PT จำนวน
157.9 ล้ำนบำท
ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

-
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ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรเงินกูย้ มื
จำนวน 1,264.3
ล้ำนบำทเป็นรำยกำร
ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่ม
บริษทั
 ในส่วนของกำรกูย้ มื
เพิม่ เติมได้รบั อนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำร
บริษทั และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

พีอำร์อี
เพซวัน
เพซทู และ
เพซทรี

ผูใ้ ห้ก้ ู

บริษทั ฯ

ประเภท
รายการ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

เงินกูย้ มื และ
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
(ต่อ)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
ยอดเงินกูย้ มื ที่
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด เกิด
จำกกำรโอนหนี้ให้แก่
บริษทั ฯ เมือ่ 11 ส.ค.
2554 ของนำยสรพจน์
เตชะไกรศรี จำนวน
906.3 ล้ำนบำท และ
ของ 14PT จำนวน
157.9 ล้ำนบำท
- วันที่ 14 ก.ย. 2554
บริษทั ฯ ได้ให้เพซวันและ
เพซทูกเู้ พิม่ จำนวน 100.0
และ 100.0 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
- วันที่ 29 ก.พ. 2555 บริษทั
ฯ ได้ให้เพซวันและเพซทูกู้
เพิม่ จำนวน 240.0 และ
160.0 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
- วันที่ 14 พ.ย. 2555 ได้
เปลีย่ นกำรคิดอัตรำ
ดอกเบีย้ จำกร้อยละ 14
และ 15 เป็นร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี และยกเลิกกำรคิด
ดอกเบีย้ ทบต้น
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วันที่ 12 ก.พ. 2556 บริษทั
ฯ ได้ให้เพซวันกูเ้ พิม่

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

ประเภท
รายการ

เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

54.0

-

(54.0)

-

-

(54.0)

8.142.0

3.712.0

(11.8)-

-54.0

3.7-

(11.8)-

4.4

3.7

-

8.1
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-

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- วันที่ 12 ก.พ. 2556 บริษทั
ฯ ได้ให้เพซวันกูเ้ พิม่
จำนวน 5.7 ล้ำนบำท
- วันที่ 21 มี.ค. 2556 บริษทั
ฯ ได้รบั ชำระเงินต้นคืนจำก
เพซทูและได้ให้เพซวันกู้
เพิม่ จำนวน 10.0 ล้ำนบำท
ในวันเดียวกัน
-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
 รำยกำรดังกล่ำว
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
บำงส่วนเป็นรำยกำร
คือ
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต และ
มีควำมจำเป็น
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
เพือ่ เสริมสภำพคล่อง
ละ 8
ในกำรดำเนินธุรกิจ
- มีกำหนดชำระคืน
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
เมือ่ ทวงถำม
ระหว่ำงงวดได้รบั
- ไม่มหี ลักประกัน
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยโชติพล
เตชะไกรศรี

ประเภท
รายการ
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

84.5

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(84.5)

18.969.5

3.615.0

13.4

5.6

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

(22.6)-

-84.5

3.6-

-(84.5)

-

18.9
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(22.6)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตและมีควำม
จำเป็นเพือ่ เสริมสภำพ
คล่องในกำรดำเนิน
ธุรกิจขณะนัน้
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสุเมธ
เตชะไกรศรี

ประเภท
รายการ
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

39.0

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(39.0)

13.920.0

1.719.0

11.7

2.1

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

(15.6)-

-39.0

1.7-

-(39.0)

-

13.9
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(15.6)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
บำงส่วนเป็นรำยกำร
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตและ
มีควำมจำเป็น
เพือ่ เสริมสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินธุรกิจ
ขณะนัน้
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

ประเภท
รายการ

นำยวรวรรธน์ เงินกูย้ มื
มำลีนนท์
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

30.0

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(30.0)

9.630.0

0.9-

7.2

2.4

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

(10.5)-

-30.0

0.9-

-(30.0)

-

9.6

ส่วนที่ 2 หน้ า 139

(10.5)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และ
มีควำมจำเป็น
เพือ่ เสริมสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินธุรกิจ
ขณะนัน้
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

ประเภท
รายการ

นำยเกรียงไกร จ่ำยเงินกูย้ มื
วิจติ รรัตนกิจ
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

17.2

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(17.2)

5.417.2

0.5-

4.0

1.4

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

(5.9)-

-17.2

0.5-

-(17.2)

-

5.4

ส่วนที่ 2 หน้ า 140

(5.9)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำร
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต และ
มีควำมจำเป็น
เพือ่ เสริมสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินธุรกิจ
ขณะนัน้
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

ประเภท
รายการ

นำงพิม
เงินกูย้ มื
วรรณประภำ
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

12.8

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(12.8)

3.712.8

0.4

2.7

1.0

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

(4.1)-

-12.8

0.4-

-(12.8)

-

3.7

ส่วนที่ 2 หน้ า 141

(4.1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตและ
มีควำมจำเป็น
เพือ่ เสริมสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินธุรกิจ
ขณะนัน้
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

วำยแอลพี

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสิภมู ิ
นำคฉัตรีย์

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

8.6

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(8.6)

3.18.6

0.3-

2.4

เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

ประเภท
รายการ
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

วำยแอลพี

นำยจุมพล
เตชะไกรศรี

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

(3.4)-

-8.6

0.3-

-(8.6)

0.7

-

3.1

10.0

10.0

(20.0)

-

10.0-

-

0.0-

1.010.0

(1.0)-

-10.0

-1.0

-(20.0)

-

0.0

-

0.0

ส่วนที่ 2 หน้ า 142

(3.4)

(1.0)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

-  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
-คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และ
มีควำมจำเป็น
เพือ่ เสริมสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินธุรกิจ
ขณะนัน้
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

บริษทั ฯ

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสุเมธ
เตชะไกรศรี

ประเภท
รายการ
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

0.1

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(0.1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

ส่วนที่ 2 หน้ า 143

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
-  เงินกูย้ มื จำก
กรรมกำรได้ชำระคืน
ทัง้ หมด
ในปี 2551
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยเงิน
ให้กยู้ มื จำกกรรมกำร
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. –
30 มิ.ย. 2551
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ
8 และ 10 ต่อปี

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และมีควำม
จำเป็นเพือ่ เสริม
สภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจขณะนัน้

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

บริษทั ฯ

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)
ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

เงินกูย้ มื

-

505.8

-

ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

26.4-

-

ประเภท
รายการ

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

505.8

27.0

62.0

26.4
-

9.0505.8

1.0-

26.4

-

0.0

(0.0)

-

ส่วนที่ 2 หน้ า 144

ยอด
คงเหลือ
การกาหนดราคาและ
31 ธ.ค.
เงื่อนไข
มี.ค. 565
(ล้านบาท)
470.8  เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
34.4505.8
คือ
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
26.4
ละ 7.075 – 7.275
- มีกำหนดชำระคืน
เมือ่ บริษทั ฯได้รบั
เงินจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญแก่
ประชำชน
- ไม่มหี ลักประกัน

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และมีควำม
จำเป็นเพือ่ เสริม
สภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจ
 รำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่ำงงวดได้รบั
อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั
และได้รบั ควำม
เห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว


บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ผูก้ ้ ู

บริษทั ฯ

ผูใ้ ห้ก้ ู

นำยโชติพล
เตชะไกรศรี

ประเภท
รายการ
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 534
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

0.3

-

ยอดลด
ระหว่าง
งวด
(ล้าน
บาท)
(0.3)

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค. 554
(ล้านบาท)

ยอดเพิ่ ม
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

ยอดลด
ระหว่างงวด
(ล้านบาท)

-

-

-

ส่วนที่ 2 หน้ า 145

ยอด
คงเหลือ
31 ธ.ค.
มี.ค. 565
(ล้านบาท)

การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
-  เงินกูย้ มื จำก
กรรมกำร
ได้ชำระคืนทัง้ หมดใน
ปี 2551
- ดอกเบีย้ ค้ำง
จ่ำยเงินให้กยู้ มื จำก
กรรมกำรตัง้ แต่
วันที่
1 ม.ค. –
30 มิ.ย. 2551
- อัตรำดอกเบีย้ ร้อย
ละ 8 และ 10 ต่อปี

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และมีควำม
จำเป็นเพือ่ เสริม
สภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจขณะนัน้

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

(7) รายการคา้ ประกันเงิ นกู้สถาบันการเงิ น (ณ วันที่ 31 มี.ค.ธ.ค. 25565)
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันมีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีกรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกูด้ งั กล่ำว ทัง้ นี้บุคคลดังกล่ำวไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันเงินกูใ้ ห้กบั บริษทั ฯ บริษทย่อย และกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ผูค้ า้ ประกัน
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
และนำยสุเมธ เตชะไกรศรี

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ น
สิ นเชื่อ
บริษทั ฯ

ธนาคารที่ ให้สินเชื่อ
ธนำคำรนครหลวง
ไทย จำกัด (มหำชน)
(ภำยหลังมีกำรควบ
รวมกิจกำรกับธนำคำร
ธนชำต จำกัด
(มหำชน)และเปลีย่ น
ชือ่ เป็นธนำคำร ธน
ชำต จำกัด(มหำชน))

วงเงิ น
กู้ยืม
(ล้านบาท)
80.0

วงเงิ นที่
ใช้ไป
รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน
(ล้าน
บาท)
48.221.3  ในวันที่ 28 ธ.ค. 2549 บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำวงเงิน
สินเชือ่ ในวันที่ 10 ก.ค. 2550 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำบันทึก
ข้อตกลงแก้ไข/เพิม่ เติมสัญญำวงเงินสินเชือ่ ครัง้ ที่ 1 และ
ในวันที่ 3 ก.ย. 2553 ได้เข้ำทำบันทึกข้อตกลงแก้ไข/
เพิม่ เติมสัญญำวงเงินสินเชือ่ ครัง้ ที่ 2 กับธนำคำร ธนชำต
จำกัด (มหำชน) (เดิมคือนครหลวงไทย จำกัด (มหำชน))
เพือ่ กูย้ มื เงินกูเ้ บิกเกินบัญชีจำนวน 20.0 ล้ำนบำท และ
เงินกูร้ ะยะสัน้ ตำมสัญญำตั ๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 60.0
ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั ฯ ซึง่ ค้ำประกันโดยจดทะเบียนจำนองห้องชุด
ในโครงกำรไฟคัส เลน จำนวน 3 ห้อง เนื้อทีร่ วม 1,277.3
ตำรำงเมตร โดยมีผถู้ อื หุน้ และกรรมกำรประกอบด้วยนำย
สุเมธ เตชะไกรศรี และ นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ค้ำ
ประกันส่วนตัว

ส่วนที่ 2 หน้ า 146

ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ คี วำม
จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำรคิดค่ำธรรมเนียม
ในกำรค้ำประกันดังกล่ำว
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ผูค้ า้ ประกัน
นำยสุเมธ เตชะไกรศรี นำย
โชติพล เตชะไกรศรี และ
นำยสรพจน์
เตชะไกรศรี

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ น
สิ นเชื่อ
เพซทรี

ธนาคารที่ ให้สินเชื่อ
ธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

วงเงิ น
กู้ยืม
(ล้านบาท)
700.0

วงเงิ นที่
ใช้ไป
รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน
ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้าน
บาท)
700.0  เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 2554 บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำ Facility  รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ใน
Agreement กับธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เพือ่
อดีต และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็น
กูย้ มื เงินจำนวน 700.0 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ และเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของ
จ่ำยชำระค่ำสิทธิกำรเช่ำและค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำร
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
ซึง่ ค้ำประกันสัญญำเช่ำและสัญญำ Framework
กำรค้ำประกันดังกล่ำว
Agreement ของโครงกำรมหำนคร พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงทีม่ ี
อยู่และทีจ่ ะมีขน้ึ ไว้เป็นหลักประกัน นอกจำกนี้ ยังได้จำนำ
หุน้ บริษทั แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 30 ล้ำนหุน้ ของนำยสุเมธ เตชะไกรศรี (ณ วันที่
31 ธันวำคม 2555 คงเหลือจำนำหุน้ บริษทั แอล.พี.เอ็น ดี
เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 30 ล้ำนหุน้ ) และผู้
ถือหุน้ และกรรมกำร ได้แก่นำยสุเมธ เตชะไกรศรี นำยสร
พจน์ เตชะไกรศรี และนำยโชติพล เตชะไกรศรี ค้ำประกัน
ส่วนตัว
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11.3. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2554 และ 2555 และไตรมำส 1 ปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้สอบทำน และพิจำรณำกำรทำรำยกำรระหว่ำ งกันจำกกำร
สอบถำมผูบ้ ริหำรประกอบกับกำรพิจำรณำจำกเอกสำรต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั เตรียมให้ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะต้อง
พิจำรณำเห็นชอบก่อนกำรทำรำยกำรทุกครัง้ สำหรับรำยกำรทีไ่ ม่ใช่ลกั ษณะกำรค้ำทัวไป
่
ในกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจ ำรณำให้ควำมเห็นต่ อ งบกำรเงิน ในแต่ ล ะไตรมำส คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีกำรพิจำรณำสรุปรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันในแต่ ละไตรมำสเพื่อให้ควำมเห็นชอบทุกครัง้ โดยพิจำรณำถึง
ควำมสมเหตุสมผลต่อรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขให้เป็ นไปตำมรำคำตลำด และไม่ก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้ นี้รำยละเอียดของควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรและควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบปรำกฏในหัวข้อที่ 11.2
11.4. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
กรณี ท่ีมีร ำยกำรระหว่ ำ งกัน ของบริษัท ฯ กับ บุ ค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ หรือ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ นในกำรเข้ำทำรำยกำร โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขใน
รำยกำรดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับรำคำตลำด และรำคำทีใ่ ช้สำหรับรำยกำรดังกล่ำวต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้
กับรำคำตลำด ในกรณีท่ไี ม่มรี ำคำเปรียบเทียบ รำคำสำหรับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดั งกล่ำวจะต้องเป็ นรำคำที่
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญ
ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชำญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่
กรณี โดยกรรมกำรผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทัง้ จะมีกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำง
กันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รำยงำนประจำปี และแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
11.5. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีท่มี กี ำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีท่ีรบั รองทัว่ ไปของประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุค คล หรือ กิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกันซึง่ กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย และระเบียบของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ หำกมีกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำม
เหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีม่ คี วำมเป็ นอิสระเป็ น
ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำม
ชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำร หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำ
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่
เป็ นกำรทำรำยกำรทีไ่ ด้คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตกลงที่จะไม่เข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร ผู้บริห ำร หรือบุค คลที่มีควำม
เกี่ย วข้อ งของบริษั ท ฯ หรือ บริษั ท ย่ อ ย เว้ น แต่ ธุ ร กรรมเหล่ ำ นั ้น มีข้ อ ตกลงทำงกำรค้ ำ ในลัก ษณะเดีย วกับ ที่
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วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำร
ทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง
11.6. สัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ
11.6.1. สัญญาเงิ นกู้ยมื ผูถ้ ือหุ้น – บริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีนำคม 25565 บริษทั ฯ ให้เงินกูแ้ ก่เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี รวมทัง้ หมด
1,664,265,667.571,670 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดสัญญำเงินกูด้ งั ต่อไปนี้
คู่สญ
ั ญำ

:

อัตรำดอกเบีย้

:

เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี (ผูก้ )ู้
บริษทั ฯ (ผูใ้ ห้ก)ู้
(เปลีย่ นแปลงผูใ้ ห้กจู้ ำกนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี เป็ น บริษทั ฯ ตำมสัญญำโอนสิทธิ
(Novation Agreement) ฉบับลงวันที่ 11 สิงหำคม 2554)
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
อัตรำดอกเบีย้ ดังกล่ำวเป็ นผลมำจำกสัญญำกูย้ มื เงินผูถ้ อื หุน้ แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับลงวันที่
14 พฤศจิกำยน 2555 โดยเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขอัตรำดอกเบีย้ จำกเดิมร้อยละ 14 และ
15 ต่อปี เป็ น ร้อยละ 7.5 ต่อปี และยกเลิกกำรนำดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยทีเ่ กินกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 1 ปี รวมเข้ำไปเป็ นต้นเงินกูย้ มื (ยกเลิกดอกเบีย้ ทบต้น)

ประเภทเงินกูย้ มื

:

เงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน

กำหนดชำระคืนเงินกู้

:

เงินกูย้ มื มีกำหนดชำระคืน เมื่อผูใ้ ห้กมู้ หี นังสือทวงถำมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน หรือเมื่อผู้
กูม้ เี งินส่วนเกินทีไ่ ด้จำกผลกำรดำเนินงำนซึง่ ผูก้ ไู้ ด้มกี ำรบอกกล่ำวผูใ้ ห้กเู้ ป็ นลำยลักษณ์
อักษร

สิทธิเรียกร้องของหนี้

:

หนี้เงินกูย้ มื ตำมสัญญำนี้ มีสทิ ธิเรียกร้องต่อจำกเงินกูย้ มื ตำมสัญญำกูย้ มื เงิน (Facility
Agreement) ซึง่ ผูก้ เู้ ข้ำทำสัญญำไว้กบั ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) (KBANK) เมื่อ
วันที่ 10 มีนำคม 2551

11.6.2. สัญญาเงิ นกู้ยมื ผูถ้ ือหุ้น – IBC Thailand Ltd.
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 IBC Thailand Ltd. ให้เงินกูแ้ ก่เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี รวม
ทัง้ หมด
1,670 ล้ำนบำท 1,664,265,667.57 บำท โดยมีรำยละเอียดสัญญำเงินกูด้ งั ต่อไปนี้
คู่สญ
ั ญำ

:

อัตรำดอกเบีย้

:

ประเภทเงินกูย้ มื

:

เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอำร์อี (ผูก้ )ู้
IBC Thailand Ltd. (ผูใ้ ห้ก)ู้
ร้อยละ 7.5 ต่อปี
อัตรำดอกเบีย้ ดังกล่ำวเป็ นผลมำจำกสัญญำกูย้ มื เงินผูถ้ อื หุน้ แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับลงวันที่
16 ตุลำคม 2555 โดยเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขอัตรำดอกเบีย้ จำกเดิมร้อยละ 15 ต่อปี เป็ น
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และยกเลิกกำรนำดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยทีเ่ กินกำหนดชำระมำกกว่ำ 1 ปี
รวมเข้ำไปเป็ นต้นเงินกูย้ มื (ยกเลิกดอกเบีย้ ทบต้น)
เงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 149

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

กำหนดชำระคืนเงินกู้

:

เงินกูย้ มื มีกำหนดชำระคืน เมื่อผูใ้ ห้กมู้ หี นังสือทวงถำมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน หรือเมื่อผู้
กูม้ เี งินส่วนเกินทีไ่ ด้จำกผลกำรดำเนินงำนซึง่ ผูก้ ไู้ ด้มกี ำรบอกกล่ำวผูใ้ ห้กเู้ ป็ นลำยลักษณ์
อักษร

สิทธิเรียกร้องของหนี้

:

หนี้เงินกูย้ มื ตำมสัญญำนี้ มีสทิ ธิเรียกร้องต่อจำกเงินกูย้ มื ตำมสัญญำกูย้ มื เงิน (Facility
Agreement) ซึง่ ผูก้ เู้ ข้ำทำสัญญำไว้กบั KBANK เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2551

11.6.3. บันทึกข้ อตกลงโอนดอกเบีย้ เงินกู้ – โฟร์ ทีน พอยท์ โฮลดิง้ ส์ (ผู้โอน)
คู่สญ
ั ญำ

:

โฟร์ทนี พอยท์ โฮลดิง้ ส์ (“ผูโ้ อน”)
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั โอน”)

วันทีท่ ำบันทึกข้อตกลง :

25 มกรำคม 2555

รำยละเอียดสัญญำ

1) เพซวัน เพซทู เพซทรี เรียกรวมกันว่ำ “ลูกหนี้” ได้เข้ำทำบันทึกข้อตกลงโอนหนี้เงินกู้
(Novation Agreement) ฉบับลงวันที่ 11 สิงหำคม 2554 กับผูโ้ อนและผูร้ บั โอน

:

2) ผูโ้ อนตกลงจะโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบีย้ เงินกูท้ ไ่ี ม่ได้โอนไปตำมบันทึกข้อตกลงโอน
หนี้เงินกู้ (Non-Transferred Interest) ให้แก่ผรู้ บั โอน หลังจำกพ้นระยะเวลำ 60 วัน นับ
จำกวันทีล่ กู หนี้ได้รบั ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
(แบบ อ.6) ทีอ่ อกโดยหน่วยงำนรำชกำร สำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรในโครงกำรมหำนคร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ผรู้ บั โอน ตกลงจะรับรูร้ ำยได้ตำมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ภำยหลัง
จำกพ้นระยะเวลำ 60 วัน นับจำกวันทีล่ กู หนี้ได้รบั แบบ อ.6 ดังกล่ำวแล้วเท่ำนัน้
3) ผูโ้ อนจะไม่คดิ ค่ำตอบแทนใดๆ อันสืบเนื่องมำจำกกำรโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบีย้ เงินกู้
ภำยใต้บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้
11.6.4. บันทึกข้ อตกลงโอนดอกเบีย้ เงินกู้ – นายสรพจน์ เตชะไกรศรี (ผู้โอน)
คู่สญ
ั ญำ

:

นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี (“ผูโ้ อน”)
บริษทั ฯ (“ผูร้ บั โอน”)

วันทีท่ ำบันทึกข้อตกลง :

25 มกรำคม 2555

รำยละเอียดสัญญำ

1) พีอำร์อี เพซวัน เพซทู และเพซทรี ซึง่ จะเรียกรวมกันว่ำ “ลูกหนี้” ได้เข้ำทำบันทึก
ข้อตกลงโอนหนี้เงินกู้ (Novation Agreement) ฉบับลงวันที่ 11 สิงหำคม 2554 กับผูโ้ อน
และผูร้ บั โอน

:
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดสัญญำ
(ต่อ)

:

2) ผูโ้ อนตกลงจะโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบีย้ เงินกูท้ ไ่ี ม่ได้โอนไปตำมบันทึกข้อตกลงโอน
หนี้เงินกู้ (Non-Transferred Interest) ให้แก่ผรู้ บั โอน หลังจำกพ้นระยะเวลำ 60 วัน นับ
จำกวันทีเ่ พซวัน เพซทู เพซทรี ได้รบั ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ อ.6) ทีอ่ อกโดยหน่วยงำนรำชกำร สำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรใน
โครงกำรมหำนครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ผรู้ บั โอนตกลงจะรับรูร้ ำยได้ตำมบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ ภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำ 60 วัน นับจำกวันทีเ่ พซวัน เพซทู เพซทรี
ได้รบั แบบ อ.6 ดังกล่ำวแล้วเท่ำนัน้
3) ผูโ้ อนจะไม่คดิ ค่ำตอบแทนใดๆ อันสืบเนื่องมำจำกกำรโอนสิทธิเรียกร้องในดอกเบีย้ เงินกู้
ภำยใต้บนั ทึกข้อตกลงฉบับนี้

11.6.5. บันทึกข้ อตกลงเรื่องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
คู่สญ
ั ญำ

:

บริษทั ฯ, PACED, DEAN, และบริษทั ชินคำร่ำ พร็อพเพอร์ต้ี ซึง่ จะเรียกต่อไปนี้ว่ำ
“คู่สญ
ั ญำ”

วันทีบ่ นั ทึกข้อตกลง

:

14 กันยำยน 2554

รำยละเอียดทีส่ ำคัญ

:

ั บนั
1) คู่สญ
ั ญำตกลงว่ำจะไม่ซอ้ื ทีด่ นิ เพิม่ เติมจำกส่วนทีถ่ อื อยูใ่ นปจจุ
2) ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะซือ้ ทีด่ นิ จำกคู่สญ
ั ญำ คู่สญ
ั ญำจะอ้ำงอิงรำคำทีจ่ ะซือ้ ขำยทีด่ นิ
ดังกล่ำวกับรำคำประเมินทีถ่ ูกประเมินโดยผูป้ ระเมินทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. และรำคำประเมินดังกล่ำวจะไม่เกินระยะเวลำ 1 ปี นบั ถึงวันทีค่ ่สู ญ
ั ญำเข้ำทำ
สัญญำซือ้ ขำยทีด่ นิ ดังกล่ำว และกำรซือ้ ขำยทีด่ นิ ดังกล่ำวจะต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิ
ตำมประกำศเกีย่ วกับกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงำน ก.ล.ต.
3) ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญำจะขำยทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของคู
ั ญำ คู่สญ
ั ญำจะให้สทิ ธิแก่บริษทั ฯ
์ ่สญ
เป็ นผูพ้ จิ ำรณำซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวก่อนทีค่ ่สู ญ
ั ญำจะเสนอขำยทีด่ นิ ดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่น
4) คู่สญ
ั ญำตกลงว่ำจะไม่มนี โยบำยดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในทำง
แข่งขันกันกับบริษทั ฯ

รำยละเอียดทีส่ ำคัญ
(ต่อ)

:

5) หำกคู่สญ
ั ญำถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เปล่ำ (Land Bank) และเล็งเห็นถึงควำมเป็ นไปได้ใน
กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์บนทีด่ นิ ดังกล่ำว คู่สญ
ั ญำตกลงจะให้บริษทั ฯ เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวแต่เพียงผูเ้ ดียว ทัง้ นี้ค่สู ญ
ั ญำจะไม่
ดำเนินธุรกิจใดๆ อันเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6) หำกคู่สญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงนี้ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งหรือทัง้ หมด ซึง่
ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ฯ คู่สญ
ั ญำตกลงชำระค่ำเสียหำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
ให้แก่บริษทั ฯ ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งรำยละเอียดเกีย่ วกับควำมเสียหำย
ดังกล่ำวให้แก่ค่สู ญ
ั ญำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

ส่วนที่ 2 หน้ า 151

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

11.6.6. หนังสือไม่ รับค่ าตอบแทนของนายสุเมธ เตชะไกรศรี
หนังสือถึง

: บริษทั ฯ

วันทีห่ นังสือ

: 22 กันยำยน 2554

รำยละเอียดทีส่ ำคัญ

: 1) นำยสุเมธ เตชะไกรศรี ขอรับรองต่อบริษทั ฯ ว่ำจะไม่เรียกหรือรับเงินค่ำตอบแทนจำก
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ในกำรทีน่ ำยสุเมธได้ให้หรือได้
จัดหำมำให้แก่เจ้ำหนี้ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ซึง่
หลักประกันทีม่ อี ยู่ในเวลำทีท่ ำหนังสือนี้ เพื่อเป็ นประกันในกำรชำระหนี้ทบ่ี ริษทั ดังกล่ำวมี
ต่อเจ้ำหนี้นนั ้
2) สำหรับหลักประกันทีน่ ำยสุเมธอำจจะให้หรือจัดหำมำให้ในอนำคต นำยสุเมธตกลงทีจ่ ะไม่
เรียกหรือรับค่ำตอบแทนเช่นกัน ทัง้ นี้ ยกเว้นในกรณีทก่ี ำรเรียกหรือรับค่ำตอบแทนนัน้ ไม่
มีลกั ษณะเป็ นกำรขัดกันซึง่ ผลประโยชน์ระหว่ำงนำยสุเมธกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯหรือหำกมีลกั ษณะที่มีกำรขัดกันซึ่งผลประโยชน์ แต่เป็ น
กรณีท่สี ำมำรถกระทำได้ โดยต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย, กฎ, ข้อบังคับ, และประกำศ ที่
เกี่ย วข้อง รวมทัง้ วิธีก ำร และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎหมำย, กฎ, ข้อ บัง คับ , และ
ประกำศ ดังกล่ำว

11.6.7. สัญญาบริการและสัญญาจ้ างงานบริการ
สัญญาบริการ
คู่สญ
ั ญำ

:

YLP (ผูว้ ่ำจ้ำง) และ PACED (ผูใ้ ห้บริกำร)

วันทีข่ องสัญญำ

:

15 มิถุนำยน 2552

บริกำร

:

ดำเนินงำนในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน Back Office ทัง้ หมด ได้แก่ งำนด้ำนกำร
ดูแลระบบสำรสนเทศ (IT), งำนด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล, งำนด้ำนธุรกำร, งำน
กำรจัดซือ้ , งำนด้ำนกฎหมำย, บริกำรพืน้ ทีเ่ พื่อใช้เป็ นสถำนประกอบกำร และบริกำร
อุปกรณ์สำนักงำน ระบบไฟฟ้ำ โทรศัพท์ และบริกำรอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

ระยะเวลำ

:

12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2552 – 31 ธันวำคม 2552

ค่ำธรรมเนียม

:

เดือนละ 200,000 บำท ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

กำรต่อสัญญำ

:

หำกผูว้ ่ำจ้ำงไม่ได้แจ้งยกเลิกสัญญำ ให้ถอื ว่ำสัญญำว่ำจ้ำงฉบับนี้มผี ลต่อเนื่องไปจนกว่ำจะ
ได้มกี ำรบอกเลิกสัญญำ โดยก่อนครบกำหนดระยะเวลำ ผูว้ ่ำจ้ำงและผูใ้ ห้บริกำรจะตกลง
ร่วมกันถึงอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับระยะเวลำ 1 ปี ถดั ไปล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 เดือน

หมำยเหตุ

:

PACED ได้มกี ำรโอนสิทธิในสัญญำนี้ให้แก่บริษทั ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2554
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สัญญาจ้ างงานบริการ
คู่สญ
ั ญำ

:

YLP (ผูว้ ่ำจ้ำง) และ PACED (ผูใ้ ห้บริกำร)

วันทีข่ องสัญญำ

:

22 สิงหำคม 2554

บริกำร

:

บริกำรงำนตรวจสอบ Defect ส่งมอบห้องชุด โอนกรรมสิทธิห้์ องชุด งำนอำนวยกำรวำง
ระบบกำรบริหำรงำนอำคำรชุด และงำนจดทะเบียนอำคำรชุด สำหรับโครงกำรศำลำแดง
เรสซิเดนเซส คอนโดมิเนียม

ระยะเวลำ

:

ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนอำคำรชุดโครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส คอนโดมิเนียมจนถึงวันที่ 31
ธันวำคม 2554

ค่ำธรรมเนียม

:

5,000,000 บำท
ชำระงวดแรก 70% ภำยในเดือนสิงหำคม 2554 และทีเ่ หลือตำมขัน้ รำยงำนควำมสำเร็จของ
ผูร้ บั จ้ำง แต่ไม่เกิน 31 ธันวำคม 2554

หมำยเหตุ

:

PACED ได้มกี ำรโอนสิทธิในสัญญำนี้ให้แก่บริษทั ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2554

11.6.78. สัญญาร่ วมค้ า (Consortium Agreement) และสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติม
คู่สญ
ั ญำ

:

ระหว่ำงเพซวัน เพซทูและเพซทรี ซึง่ จะเรียกรวมต่อไปนี้ว่ำ “คู่สญ
ั ญำ”

วันทีข่ องสัญญำ

:

20 กุมภำพันธ์ 2551 และสัญญำฉบับแก้ไขลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554

จุดประสงค์ของสัญญำ

:

คู่สญ
ั ญำมีควำมประสงค์จะร่วมกันพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในรูปแบบกำรใช้พน้ื ที่
ผสมผสำน (Mixed-used) ประกอบไปด้วยโรงแรม ทีอ่ ยู่อำศัย และศูนย์กำรค้ำ ซึง่ พัฒนำ
โดยเพซวัน เพซทูและเพซทรี ตำมลำดับ
คู่สญ
ั ญำตกลงทีจ่ ะแบ่งปนั ข้อมูล ประสบกำรณ์ และทรัพยำกรทีส่ ำคัญรวมถึงกำรให้ควำม
ร่วมมือเพื่อทีจ่ ะร่วมกันพัฒนำโครงกำร

ต้นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำร

:

ในขัน้ แรก เพซวัน เพซทู และเพซทรี จะรับผิดชอบต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรตำมสัดส่วน
ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตำมลำดับ (Initial Proportion) ในภำยหลัง เมื่อกำร
ออกแบบโครงกำรแล้วเสร็จ รวมถึงมีกำรจัดสรรกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์แต่ละ
ประเภท จะมีกำรประเมินสัดส่วนต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรเพื่อปนั ส่วนต้นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำรให้ค่สู ญ
ั ญำแต่ละรำยอีกครัง้ หนึ่ง (Revised Proportion) โดยผูร้ บั เหมำอิสระ
(Independent Contractor) ซึง่ ในสัญญำฉบับแก้ไข ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2554 ได้กำหนด
สัดส่วนใหม่เป็ นร้อยละ 25.8 ร้อยละ 60.9 และร้อยละ 13.3 สำหรับ เพซวัน เพซทู และ
เพซทรี ตำมลำดับ
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กำรสิน้ สุดของสัญญำ

:

เมื่อสัญญำสิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ สิน้ สุดลงหรือคู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยตกลงกันยกเลิกสัญญำฉบับนี้

11.6.98. บันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดิน
คู่สญ
ั ญำ

:

บริษทั ชินคำร่ำ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (ผูจ้ ะขำย)
บริษทั ฯ (ผูจ้ ะซือ้ )

วันทีท่ ำสัญญำ:

:

25 มกรำคม 2555

ทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื ขำย

:

ทีด่ นิ ไม่มสี งิ่ ปลูกสร้ำงโฉนดหมำยเลขที่ 3963 เลขทีด่ นิ 58 หน้ำสำรวจ 1124 และโฉนด
หมำยเลขที่ 4338 เลขทีด่ นิ 96 หน้ำสำรวจ 1224 ต.สวนลุมพินี (ปทุมวัน) อ.ปทุมวัน
กรุงเทพฯ จำนวนเนื้อทีร่ วม 541 ตำรำงวำ ซึง่ ผูจ้ ะขำยเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

รำคำซือ้ ขำย

:

ตำรำงวำละ 400,000 บำท รวมเป็ นรำคำทีด่ นิ ทัง้ สิน้ 216,400,000 บำท

กำรชำระเงินและ
กำรจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์

:

คู่สญ
ั ญำตกลงจะกำหนดเงื่อนไข วิธกี ำรชำระ และกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในภำยหลั
ง
์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน
กรรมสิทธิที์ ด่ นิ

:

ผูจ้ ะซือ้ ตกลงรับภำระทัง้ หมด

11.6.910. สัญญาซื้อขายหุ้นและการโอนสิ ทธิ เรียกร้อง และสมมติ ฐานของเงิ นกู้ยืมและเงินทดรอง
คู่สญ
ั ญำ

:

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี (ผูซ้ อ้ื )
IBC Thailand Ltd. (“IBCT”) และ IDJ Holding LTD. (“IDJ”) (ผูข้ ำย)

วันทีท่ ำสัญญำ:

:

16 ตุลำคม 2555

วัตถุประสงค์

:

IBCT และ IDJ ต้องกำรขำยหุน้ ทีต่ นถืออยูใ่ นเพซวัน เพซทู และเพซทรี ให้แก่คุณสรพจน์
หรือบุคคลทีค่ ุณสรพจน์กำหนด รวมจำนวนร้อยละ 9 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ำยแล้ว
ทัง้ หมดขอแต่ละบริษทั โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(i) หุน้ จำนวน 180,000 หุน้ ของเพซวัน
(ii) หุน้ จำนวน 180,000 หุน้ ของเพซทูและ
(iii) หุน้ จำนวน 90,000 หุน้ ของเพซทรี
นอกจำกนี้ IBCT และ IDJ ต้องกำรขำยหุน้ ทีต่ นถืออยู่ในพีอำร์อใี ห้แก่คุณสรพจน์ หรือบุคคล
ทีค่ ุณสรพจน์กำหนด รวมจำนวนร้อยละ 18 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ
พีอำร์อี โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(i) IBCTต้องกำรขำยหุน้ ทีต่ นถืออยูใ่ นพีอำร์อี จำนวน 17,900 หุน้ และ
(ii)

IDJ ต้องกำรขำยหุน้ ทีต่ นถืออยูใ่ นพีอำร์อี จำนวน 100 หุน้
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วัตถุประสงค์

:

เงื่อนไขบังคับก่อนของ :
ควำมมีผลสมบูรณ์ของ
สัญญำ

ทัง้ นี้ IBCT และ IDJ ตกลงทีจ่ ะโอน และคุณสรพจน์ตกลงทีจ่ ะรับโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื
จำนวนร้อยละ 36 ของเงินกูย้ มื ทัง้ หมดที่ IBCT และ IDJ เข้ำทำสัญญำกูย้ มื หรือได้รบั โอน
สิทธิมำนับจำกวันถัดจำกวันทีใ่ นสัญญำฉบับนี้จนถึงวันก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำซือ้ ขำยหุน้ นี้มผี ล
สมบูรณ์ (Completion Date)
หุน้ ของบริษทั ฯจะต้องเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอเสร็จสมบูรณ์ และผูซ้ อ้ื
และผูข้ ำยจะต้องได้รบั อนุญำตจำกธนำคำรดังรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้ ก่อนหรือในวันทีห่ นุ้
ของบริษทั ฯจะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เป็ นครัง้ แรก (วัน IPO)
(i) ได้รบั อนุญำตจำก KBANK ในกำรที่ IBCT และ IDJ จะโอนและขำยหุน้ ตำมสัญญำซือ้
ขำยหุน้ ฉบับนี้ รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื ให้แก่คุณสรพจน์ และ
(ii) ได้รบั อนุญำตจำก SCB ในกำรที่ IBCT และ IDJ จะโอนและขำยหุน้ ตำมสัญญำซือ้ ขำย
หุน้ ฉบับนี้ รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื ให้แก่คุณสรพจน์

วันทีส่ ญ
ั ญำมีผล
สมบูรณ์

:

7 วันทำกำร ภำยหลังจำกทีว่ นั ทีเ่ งื่อนไขบังคับก่อนของควำมมีผลสมบูรณ์ของสัญญำสำเร็จ

กำรยกเลิกสัญญำ

:

หำกหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ภำยในวันที่ 31
มีนำคม 2556 IBCT and IDJในฐำนะผูข้ ำยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ โดยกำรบอกเลิก
สัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรฝ่ำยเดียว ในกรณีดงั กล่ำวคู่สญ
ั ญำตกลงให้สญ
ั ญำฉบับนี้ถูก
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และให้ค่สู ญ
ั ญำทัง้ 2 ฝ่ำยหลุดพ้นจำกสิทธิ และหน้ำทีต่ ่ำงๆ ภำยใต้
สัญญำ และคู่สญ
ั ญำไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใต้สญ
ั ญำนี้

หมำยเหตุ

:

บริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำแต่งตัง้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ทีป่ รึกษำ จำกัด (ดีลอยท์)
เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นกรณีกำรเข้ำซื้อหุ้นและรับโอนสิทธิในหนี้
เงินกูต้ ำมสัญญำฉบับนี้ โดยดีลอยท์ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำคำในกำรเข้ำทำรำยกำรนี้เหมำะสม
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2556 ซึง่ มีกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมทัง้ 3 ท่ำน ได้พจิ ำรณำอนุ มตั กิ ำรเข้ำซือ้ หุน้ และรับโอนสิทธิในหนี้
เงินกู้ตำมสัญญำฉบับนี้ และได้ลงนำมในกำรโอนสัญญำดังกล่ำวตำมสัญญำลงวั นที่ 11
กุมภำพันธ์ 2556 เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2556 บริษทั ฯได้ลงนำมในสัญญำแก้ไขสัญญำซือ้ ขำยหุน้ และกำรโอน
สิทธิเรียกร้อง และสมมติฐำนของเงินกูย้ มื และเงินทดรองฉบับลงวันที่ 16 ตุลำคม 2555 โดย
แก้ไข
(1) เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบังคับก่อนของควำมมีผลสมบูรณ์ของสัญญำ เป็ น หุน้ ของบริษทั ฯ
จะต้องเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสร็จสมบูรณ์ และผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยจะต้องได้รบั อนุญำตจำกธนำคำรดังรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้
ก่อนหรือในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯจะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ หรือตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก (วัน IPO)
(i) ได้รบั อนุญำตจำก KBANK ในกำรที่ IBCT และ IDJ จะโอนและขำยหุน้ ตำมสัญญำซือ้
ขำยหุน้ ฉบับนี้ รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื ให้แก่คุณสรพจน์ และ
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(ii) ได้รบั อนุญำตจำก SCB ในกำรที่ IBCT และ IDJ จะโอนและขำยหุน้ ตำมสัญญำซือ้ ขำย
หุน้ ฉบับนี้ รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องเงินกูย้ มื ให้แก่คุณสรพจน์
(2) เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขกำรยกเลิกสัญญำเป็ น หำกหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันที่ 31
กรกฎำคม 2556 IBCT และ IDJ ในฐำนะผูข้ ำยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ โดยกำรบอก
เลิกสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรฝำ่ ยเดียว ในกรณีดงั กล่ำวคู่สญ
ั ญำตกลงให้สญ
ั ญำฉบับนี้ถูก
่
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และให้คสู่ ญ
ั ญำทัง้ 2 ฝำยหลุดพ้นจำกสิทธิ และหน้ำทีต่ ่ำงๆ ภำยใต้
สัญญำ และคู่สญ
ั ญำไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใต้สญ
ั ญำนี้
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