บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1

สินทรัพยหลักของกลุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 3301 มีนาคม มิถุนายน 2555 สินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ไดแก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลคารวมสุทธิทางบัญชี เทากับ 4,162.93,725.4 ลานบาท สิทธิการเชา ซึ่ง
มีมูลคารวมสุทธิทางบัญชี เทากับ 201.9 ลานบาท และสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ซึ่งมีมูลคารวมสุทธิทาง
บัญชีเทากับ 26.931.015.3 ลานบาท โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้
5.1.1
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและสิทธิการเชา
กลุมบริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการถือครองเพื่อสรางอาคารสินคา ศูนยกระจายสินคา หรือโรงงานใหเชา โดยมี
รายละเอียดการถือครองดังนี้
[แกไขตัวเลข]
ที่ตั้ง

ลักษณะการถือครอง

มูลคาตามบัญชี ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555
(ลานบาท)

1.

ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

กรรมสิทธิ์

1,593.6 1,600.9

2.

นิคมฯอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

กรรมสิทธิ์

179.5 188.6 181.6

3.

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

กรรมสิทธิ์

105.3 104.7

4..

ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

กรรมสิทธิ์

445.3 453.1 449.1

5.

ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

สิทธิการเชา

1,121.5 1,104.7 1,118.4

6.

เขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรม เหมราช ต.หนอง
ปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

กรรมสิทธิ์

385.4 385.7385.4 178.5

7.

ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

สิทธิการเชา

524.9 523.4 459.3
187.5

8.

ต.บอตาโล อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

สิทธิการเชา

9.2 105.3 9.4

รวม

4,364.7 4,364.8 3,725.4

5.1.2 สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 (ลานบาท)

สินทรัพย
สวนปรับปรุงอาคาร

10.6 3.5

เครื่องใชสํานักงาน

6.2 4.6
สวนที่ 2 หนาที่ 58

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รถยนต

14.2 10.2

รวม

31.0 18.3

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

(4.1) (3.0)

รวม

26.915.3

5.1.3 สินทรัพยถาวรค้ําประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้
สินทรัพย

ภาระผูกผัน

1.

โฉนดที่ดินเลขที่ 813, 23070, 29158, 29325, 31292, 53954 ต.
บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 777 ลานบาท

2.

โฉนดที่ดินเลขที่ 18437 นิคมฯอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 130 ลานบาท

3.

โฉนดที่ดินเลขที่ 38139 ถนนไอซี-ดี แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 491 ลานบาท

4.

โฉนดที่ดินเลขที่ 666, 6781, 38919 ถ.บางนา-ตราด กม. 18 ต.บาง
โฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 915 ลานบาท

5.

โฉนดที่ดินเลขที่ 689, 694, 6415 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉ
ลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 700 ลานบาท

6.

โฉนดที่ดินเลขที่ 1111, 1113, 21772, 36396 เขตประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 644 ลานบาท

โฉนดที่ดินเลขที่ 5893, 5894 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
และสิ่งปลูกสรางบนโฉนด

เปนหลักประกันวงเงินกูยมื 248 ลานบาท

7.

หมายเหตุ: ที่ดิน ต.บอตาโล อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา อยูระหวางการขอวงเงินกูยืมเพื่อพัฒนาโครงการฯ

5.2

สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของของกลุมบริษัทฯ
[อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวสัญญาสําคัญที่เกี่ยวของ]
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุมบริษัทฯ มีสัญญาที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้
5.2.1 รายละเอียดสัญญาเชาที่ดิน

คูสัญญา
อายุสัญญา
คาเชา*

ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : นางเฟองฟา พึงจิตติสานติ์ นายธีระ พึงจิตติสานติ์ และ นายชาญวิทย พึงจิตติสานติ์
30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2584
ปที่1 ถึงปที่ 5 คาเชาปละ 10.8 ลานบาท โดยที่อัตราคาเชาจะปรับขึ้นทุกๆ 5 ปครั้งละ 10%

หมายเหตุ: * คาเชาไมรวมคาตอบแทนครั้งแรก
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คูสัญญา
อายุสัญญา
คาเชา*

ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัทชด แอนด จําปส แกรนดไชลด จํากัด
เริ่มตั้งแตวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2584
ปที่1 ถึงปที่ 5 (1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2560) คาเชาปละ 4.8 ลานบาทโดยที่อัตรา
คาเชาจะปรับขึ้นทุกๆ 5 ปครั้งละ 10%

หมายเหตุ: * คาเชาไมรวมคาตอบแทนครั้งแรก

คูสัญญา

อายุสัญญา
คาเชา*

ผูเชา: บริษัทฯ
ผูใหเชา: นางเสริมศรี ทานสัมฤทธิ์ โดยนางสุขาวดี กาญจนวัฒน นายสืบพงศ ทานสัมฤทธิ์ และ
นางสงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2585
คาเชา 724,920 บาทตอปตลอดระยะเวลาเชา

หมายเหตุ: * คาเชาไมรวมคาตอบแทนครั้งแรก

คูสัญญา

ระยะเวลา

คาเชา

1.

ผูเชา: บริษัทฯ
ผูใหเชา: นางเฟองฟา พึงจิตติสานติ์
นายธีระ พึงจิตติสานติ์ และ นายชาญวิทย พึงจิตติ
สานติ์

30 ป
(วันที่ 4 สิงหาคม 2555
ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2584)

10,752,120.0 บาทตอป

2.

ผูเชา: บริษัทฯ
ผูใหเชา: บจก. ชด แอนด จําปส แกรนดไชลด

29 ป 10 เดือน 7 วัน
(วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555
ถึง 23 พฤศจิกายน 2584)

5,255,000 บาทตอป

3.

ผูเชา: บริษัทฯ
ผูใหเชา: นางเสริมศรี ทานสัมฤทธิ์ โดยนางสุขาวดี
กาญจนวัฒน นายสืบพงศ ทานสัมฤทธิ์ และนางสง
เกียรติ ทานสัมฤทธิ์

30 ป
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
ถึง 30 เมษายน 2585)

724,920 บาทตอป

5.2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
คูสัญญา:
วันที่ลงนาม:
วันที่สิ้นสุด:
เงื่อนไขการบอกเลิก:
วัตถุประสงค:

บริษัทฯ และ บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด (“BSY”)
22 มีนาคม 2555
ไมมี
ไมมี
เพื่อกําหนดกรอบความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในดานคุณภาพและ
ราคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และแขงขันไดอยางมี
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ประสิทธิภาพเหนือคูแขง ตลอดจนกําหนดขอตกลงในการนําองคความรูไปใช
สาระสําคัญ:
1. ในการเขาประมูลงาน หรือเจรจากับลูกคาที่มีความตองการเชาอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา หรือ
โรงงานแบบ Built-to-Suit หากบริษัทฯ รองขอ BSY จะเขารวมประมูลงาน หรือเจรจากับลูกคาดังกลาวในฐานะ
ผูรับเหมากอสรางของบริษัทฯ
2. BSY จะรวมกับบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูลทางเทคนิค และ/หรือองคความรู (Know-How) ที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการกอสรางอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา หรือโรงงาน โดย BSY และ
บริษัทฯ จะรวมรับผิดชอบคาใชจายฝายละเทาๆกัน และ (Know-How) ที่เกิดขึ้นนี้ถือเปนกรรมสิทธิ์รวมกัน
ระหวางบริษัทฯ และ BSY โดยที่ BSY ตกลงที่จะไมนํา (Know-How) ที่ไดพัฒนาขึ้นรวมกับบริษัทฯ ไปเปดเผย
แกหรือใชในงานกอสรางของผูที่ประกอบธุรกิจใหเชาโครงการฯ ที่เปนคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนจะ
ไมเขาทําสัญญา หรือความตกลงในลักษณะเดียวกันกับความรวมมือภายใตบันทึกนี้กับคูแขงทางธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือลวงหนาจากบริษัทฯ ในกรณีที่สงสัยวาผูใดเปนคูแขงทางธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือไมนั้น BSY ตกลงที่จะหารือกับบริษัทฯ กอน สวนกรณีบริษัทฯ จะนํา Know-How ที่ไดพัฒนา
รวมกันนี้ไปใชในงานกอสรางอื่นๆ บริษัทฯ มีความเห็นวามิจําเปนตองขอความยินยอมจาก BSY ลวงหนา แม
ไมมีขอกําหนดในสัญญาใหบริษัทฯ ตองขอความยินยอมจาก BSY ก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความเปนเจาของ
รวมอยูดวย จึงควรที่จะมีสิทธิที่จะนํา Know-How ไปใชประโยชนได
3. BSY จะใหคําปรึกษาและแนะนําแกบริษัทฯ
ผูประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจใหเชาโครงการฯ

เพื่อใหบริษัทฯ

มีขีดความสามารถในการแขงขันเหนือ

4. BSY จะแนะนําตลอดจนชักชวนใหผูที่ประสงคหรือมีศักยภาพที่จะเชาอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา
และ/หรือโรงงานใหมาเปนลูกคาของบริษัทฯ
5. BSY ตกลงวา บรรดาแบบแปลน เอกสาร ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกคาของบริษัทฯ และ/หรืองาน
กอสรางที่ BSY รับจางดําเนินการกอสรางใหแกบริษัทฯ เปนขอมูลความลับทางธุรกิจ ไมวาดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม BSY จะไมนําขอมูลความลับดังกลาวไปเปดเผย หรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหผูอื่นทราบถึงขอมูล
ความลับนี้ ไมวาในระหวางระยะเวลาของบันทึกนี้ หรือหลังจากที่บันทึกนี้สิ้นลงก็ตาม เวนแตไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากบริษัทฯ ลวงหนา หรือเปนการปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ
ตามคําสั่งศาล หรือสวนราชการที่มีอํานาจตามกฎหมาย
5.2.3 สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยและสัญญาตกลงกระทําการ
บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรฟนด (WHAPF) โดยมีสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยและสัญญาตกลงกระทําการเมื่อจัดตั้งกองทุนรวม
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ระยะเวลาการจางบริหาร

อัตราคาตอบแทนตอป
ทรัพยสินที่บริหาร
ขอตกลงไมแขงขันกับ
กิจการของกองทุนรวม

ขอตกลงเกี่ยวกับการถือ
ครองหนวยลงทุน

8 ป นับจากวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 8 ป และบริษัทฯ
มิไดปฏิบัติหนาที่ผิดในขอที่เปนสาระสําคัญ กองทุนรวมฯ จะพิจารณาตออายุ
สัญญานี้ออกไปอีกเปนคราว คราวละไมเกิน 5 ป
ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
1. โครงการคลังสินคา 1 และ 2 (Kao)
2. โครงการอาคารโรงงาน (Primus)
หากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอทรัพยสินอื่นใหแกลูกคาหรือนายหนา
ใดๆ เพื่อการใหเชาและ/หรือโอนสิทธิการเชาในทรัพยสินประเภทคลังสินคา
และ/หรือโรงงานของบริษัทฯซึ่งตั้งอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของ
กองทุนรวมฯ บริษัทฯ ตกลงเสนอทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ใหแกลูกคาหรือ
นายหนานั้นกอน หากเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมฯ สําหรับทรัพยสินดังกลาวของกองทุน และ
 ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ เปนทรัพยสินที่มีคุณสมบัติตรงกับประเภท
ธุรกิจของลูกคาหรือนายหนา
อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ แสดงใหกองทุนรวมฯ เห็นวาคุณสมบัติของ
ทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาไมตรงกับคุณสมบัติของ
ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ โดยบริษัทฯจะตองนําสงสําเนาเอกสารแสดงความ
จํานงของลูกคาหรือนายหนาตอกองทุน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้
หากบริษัทฯไดลงนามในหนังสือแสดงความจํานงกับลูกคาหรือนายหนาราย
ดังกลาวแลว แมตอมาในภายหลังคุณสมบัติของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของ
ลูกคาหรือนายหนาจะตรงกับลักษณะของทรัพยสินดังกลาวของกองทุน ใหถือวา
กรณีดังกลาวไมอยูภายใตบังคับของขอกําหนดขางตน
ภายในระยะเวลา 8 ปนับตั้งแตวันที่สัญญาแตงตั้งผูบริหารทรัพยสินมีผลใช
บังคับ บริษัทฯ ตกลงรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่
มีการเสนอขายครั้งแรก ซึ่งอยูในความครอบครองของตนเองบริษัทฯ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไม
นอยกวารอยละ 20 ของหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้หากกองทุนรวมฯ
มีการเสนอขายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มทุนในอนาคต ใหถือวาบริษัทฯ ไมตองอยูใน
ขอบังคับขางตน

2.สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยและสัญญาตกลงกระทําการเมื่อเพิ่มทุนกองทุนรวมครั้งที่1
ระยะเวลาการจางบริหาร 30 ป (นับจากวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555) ทั้งนี้เวนแตระยเวลาของสัญญาเชา
ทรัพยสินที่บริหารดังกลาวจะสิ้นสุดลงกอน
อัตราคาตอบแทนตอป
ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ทรัพยสินที่บริหาร
1. โครงการ DKSH Consumer
2. โครงการ DKSH 3M
3. โครงการ DKSH บางปะอิน
สวนที่ 2 หนาที่ 62

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ขอตกลงไมแขงขันกับ
กิจการของกองทุนรวม

ขอตกลงเกี่ยวกับการถือ
ครองหนวยลงทุน

4. โครงการ Ducati
หากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอทรัพยสินอื่นใหแกลูกคาหรือนายหนา
ใดๆ เพื่อการใหเชาและ/หรือโอนสิทธิการเชาในทรัพยสินประเภทคลังสินคา
และ/หรือโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพยสินของ
กองทุนรวมฯ บริษัทฯ ตกลงเสนอทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ใหแกลูกคาหรือ
นายหนานั้นกอน หากเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมฯ สําหรับทรัพยสินดังกลาวของกองทุน และ
 ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ เปนทรัพยสินที่มีคุณสมบัติตรงกับประเภท
ธุรกิจของลูกคาหรือนายหนา
อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ แสดงใหกองทุนรวมฯ เห็นวาคุณสมบัติของ
ทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของลูกคาหรือนายหนาไมตรงกับคุณสมบัติของ
ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ โดยบริษัทฯจะตองนําสงสําเนาเอกสารแสดงความ
จํานงของลูกคาหรือนายหนาตอกองทุน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้
หากบริษัทฯไดลงนามในหนังสือแสดงความจํานงกับลูกคาหรือนายหนาราย
ดังกลาวแลว แมตอมาในภายหลังคุณสมบัติของทรัพยสินตามประเภทธุรกิจของ
ลูกคาหรือนายหนาจะตรงกับลักษณะของทรัพยสินดังกลาวของกองทุน ใหถือวา
กรณีดังกลาวไมอยูภายใตบังคับของขอกําหนดขางตน
ภายในระยะเวลา 8 ปนับตั้งแตวันที่สัญญาแตงตั้งผูบริหารทรัพยสินสําหรับการ
เพิ่มทุนครั้งที่ 1 มีผลใชบังคับ (“ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน”) บริษัทฯ
ตกลงรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งออกและเสนอ
ขายสําหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ใหอยูในความครอบครองของตนเองบริษัทฯ
หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย โดยมีสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนดังนี้
 ไมนอยกวารอยละ 20 ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ออกและ
เสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 2 ปแรกของ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ
 ไมนอยกวารอยละ 15 ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ออกและ
เสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ภายในระยะเวลา ปที่ 3 ถึงปที่ 8
ของระยะเวลาการถือถือครองหนวยลงทุน
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5.2.4 สัญญาเชาและสัญญาบริการ
สัญญาเชาและสัญญาบริการโดยทั่วไปของกลุมบริษัทฯ มีรายละเอียดสาระสําคัญดังตอไปนี้
คูสัญญา
บริษัทฯ/บริษัทยอย (“ผูใหเชา”) และ ผูเชา
เงื่อนไขการตออายุสัญญา โครงการ Built-to-Suit และ Ready-Built สวนใหญ ผูใหเชาตกลงใหสิทธิแกผูเชา
ในการตออายุสัญญาไดไปในอีกระยะตามที่คูสัญญากําหนด โดยในกรณีที่ผูเชา
ประสงคจะใชสิทธิดังกลาว
ผูเชาจะตองมีหนังสือบอกกลาวแกผูใหเชาทราบ
ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเชา
(ประมาณ 6-12 เดือน) โดยสัญญานี้จะตออายุออกไปอีกตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยอัตโนมัติ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขเชนเดิม เวนแตคาเชาซึ่งคูสัญญาจะมา
ตกลงกันใหม โดยไมมีการกําหนดอัตราคาเชาสูงสุดสําหรับการตออายุสัญญา
เชา
เงื่อนไขการบอกเลิก
โครงการฯ สวนใหญ หากผูเชาบอกเลิกสัญญานี้กอนวันสิ้นสุดระยะเวลาขั้นตน
โดยมิใชความผิดหรือกรณีผิดสัญญาของผูใหเชา ผูเชาตองมีหนังสือบอกกลาว
แจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนด (ประมาณ
6-12 เดือน) โดยหากผูเชาบอกเลิกสัญญานี้กอนวันสิ้นสุดระยะเวลาโดยมิใช
ความผิดหรือกรณีผิดสัญญาของผูใหเชา ผูเชาตองชําระคาปรับในจํานวนที่ตกลง
กันตามที่ระบุในสัญญาในกรณีที่เปนสัญญาเชาและสัญญาบริการของโครงการ
Built-to-Suit สวนใหญ หากผูเชาบอกเลิกสัญญานี้กอนวันสิ้นสุดระยะเวลาขั้นตน
โดยมิใชความผิดหรือกรณีผิดสัญญาของผูใหเชา ผูเชาตองมีหนังสือบอกกลาว
แจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดโดยผูเชา
ตองชําระคาปรับในจํานวนที่เทากับคาเชาและบริการที่ตองชําระสําหรับ
ระยะเวลาขั้นตนที่เหลืออยู หรือคาปรับตามจํานวนที่ตกลงกัน ใหแกผูใหเชา
และในบางกรณีผูใหเชาอาจมีสิทธิริบเงินมัดจําคาเชาและบริการดวย เวนแตผู
เชาจะแนะนําผูเชารายใหมที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของผูใหเชาทุกประการ
และผูเชารายใหมนั้นเขาทําสัญญาเชาและสัญญาบริการโดยตรงกับผูใหเชาเปน
ระยะเวลา ไมต่ํากวาระยะเวลาการเชาที่เหลือ ณ วันที่ยกเลิกสัญญา โดยที่
สัญญาใหมดังกลาวตองมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอผูใหเชาไม
ดอยไปกวาขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาและสัญญาบริการปจจุบัน กรณี
ดังกลาวจึงจะไมมีคาปรับ
เงื่อนไขการวางเงินประกัน ผูเชาตกลงที่จะวางเงินประกันใหกับผูใหเชาเปนเงินสดจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนเงิน
ประกันสําหรับการปฏิบัติหนาที่โดยสมบูรณของผูเชาตลอดระยะเวลาการเชา
และบริการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชาและบริการ ผูใหเชาจะตองคืนเงินประกัน
ดังกลาวใหแกผูเชา โดยหักคาเสียหายใดๆ และ/หรือคาใชจายใดๆที่เกิดจากการ
ใชสอยพื้นที่เชาที่ผูเชาตองเปนผูรับผิดชอบ ไดแก คาน้ําประปา และคาไฟฟา
หรือหักเปนคาเชา คาบริการ ที่ยังคางชําระแกผูใหเชา
เงื่อนไขการชําระเงิน
โครงการฯ สวนใหญ ผูเชาจะชําระคาเชาและบริการใหแกผูใหเชา เปนราย
ไตรมาส เปนรายเดือนหรือไตรมาสหรือรายปนับจากวันที่การเชาเริ่มมีผล เวน
แตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
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5.2.56 สัญญากรมธรรมประกันภัย
กลุมบริษัทฯ จะทําสัญญากรมธรรมประกันภัย เอาไวทุกโครงการฯ เพื่อคุมครองความเสียหายตอโครงสราง
อาคารคลังสินคาและโรงงาน แตผูเชาจะเปนผูทําสัญญากรมธรรมประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายตอ
ทรัพยสินของผูเชาเอง สัญญากรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปของกลุมบริษัทฯ มีรายละเอียดสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
ชื่อผูเอาประกันภัย
ระยะเวลาคุมครอง
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ความคุมครอง

ทุนประกันภัย
5.3

บริษัทฯ/บริษัทยอย
1 ป
อาคารสิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนตอเติม สวนตกแตงติดตั้งตรึงตรา
สวนปรับปรุง กระจกติดตั้งถาวร รวมถึงงานระบบภายในอาคารสิ่งปลูกสรางซึ่ง
ถือเปนสวนหนึ่งของอาคาร ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา
All Risk Insurance ซึ่งรวมความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินเอาประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุมาจากอัคคีภัย ฟาผา ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจาก
ลูกเห็บ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยาน
พาหนะ ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยน้ําทวม ภัยจากควัน ภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด หรือคลื่นใตน้ําหรือสึนามิ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการ
กระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธิ
นิยม) ภัยตอเครื่องไฟฟา และอุบัติเหตุจากปจจัยภายนอกอื่นๆ ภายใตเงื่อนไข
และขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
มูลคาประมาณคาใชจายในการกอสรางพัฒนาโครงการฯ

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและกองทุนรวมฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือ ธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย เพื่อเพิ่มชองทางในการหารายไดและขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ
ณ วันที่ 3130 มีนาคมมิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและกองทุนรวมฯ ดังตอไปนี้
บริษทั
บริษัทยอย
- บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ
จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใหเชาโรงงาน คลังสินคา และ
อสังหาริมทรัพยอื่นๆ

- บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไล
แอนซ จํากัด

ใหเชาโรงงาน คลังสินคา และ
อสังหาริมทรัพยอื่นๆ

-

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภท
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ
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สัดสวนการ
ลงทุน
(รอยละ)

มูลคาเงินลงทุน
ตามราคาทุน
(ลานบาท)

99.9

331.4

99.9

566.9

17.2

583.6*

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด
หมายเหตุ: *มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทฯ จะแตงตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปน
กรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ให
เปนไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยผานกองทุนรวมฯ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 15 ถึง 20 ของ
หนวยลงทุนทั้งหมด เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปนผลสม่ําเสมอเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม การลงทุนใน
กองทุนรวมฯ นั้นจะขึ้นอยูกับความตองการใชเงินลงทุน และจํานวนเงินที่ระดมทุนไดจากการจําหนายสินทรัพย
ใหแกกองทุนรวมฯ ในชวงเวลานั้นจึงทําใหการลงทุนในกองทุนรวมฯ ในขณะใดขณะหนึ่งอาจแตกตางไปจาก
นโยบายการลงทุนที่กําหนดไวได แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มิไดมีการควบคุมและมิไดมีสวนรวมกําหนด
นโยบายของกองทุนรวมฯ
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