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5. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย อุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี
5.1.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมเท่ากับ 15.70
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
หน่วย: ล้ านบาท
รายการ

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

ลักษณะกรรมสิทธิ*

ภาระผูกพัน

ยานพาหนะ

5.75

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของ

ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าซือ

เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สาํ นักงาน

9.95

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

รวมมูลค่ าสุทธิตามบัญชี

15.70

เนืองจากบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีอาคารสํานักงานทีเป็ นกรรมสิทธิAของตนเอง บริ ษัทฯ จึงได้ ทําสัญญาเช่าและบริ การ
พืนทีกรรมสิทธิAของบจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์ โดยเช่าพืนที 1,728 ตร.ม. เพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตร.ม. และอัตราค่าบริ การ 100 บาท/ตร.ม. กําหนดระยะเวลา 3 ปี โดยทําสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การตังแต่วนั ที 4 กันยายน 2556 และเริ มคิดค่าเช่าและค่าบริ การตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2556 เมือครบ
กําหนดระยะเวลาเช่าแล้ ว ผู้เช่ามีสทิ ธิขอขยายระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 คราว และสามารถปรับค่าเช่า
และค่าบริ การเพิมขึนได้ ไม่เกิน10%ในกรณีทีมีการขยายระยะเวลาเช่า
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5.1.2 อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คือทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ได้ แก่
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
1. ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง เนือที 66.14 ตร.ว. ตังอยู่ที อ้ อมน้ อย
และเนือทีดิน 4-2-7.02 ไร่ ตังอยูท่ ี บางแค
2. ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง เนือที 1-3-20.56 ไร่ ตังอยูท่ ี บางแค
3. ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง เนือที 21 ตร.ว. ตังอยูท่ ี บางแค
รวมทัง2 หมด

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
220.52

ลักษณะกรรมสิทธิ*

ภาระผูกพัน

JPM เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

38.05

JGL เป็ นเจ้ าของ

1.58
260.15

SPZ เป็ นเจ้ าของ

จํานองเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน
ไม่มี

5.1.3 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ทีดินและสิงปลูกสร้ างทีพัฒนาแล้ ว และทีดินและสิงปลูกสร้ างระหว่างพัฒนา โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 5,012.23 ล้ านบาท สรุปเป็ นแต่ละโครงการได้ ดงั นี
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1. สําเพ็ง 2 เฟส 1

ลักษณะ
โครงการ
อาคารพาณิชย์

2. สําเพ็ง 2 เฟส 2

อาคารพาณิชย์

36-2-20.1

1,158.64

3. สําเพ็ง 2 เฟส 3

อาคารพาณิชย์

9-2-61.4

167.25

313.46 16 ม.ค.2557

SPZ และ
JPM

4. สําเพ็ง 2 เฟส 4

อาคารพาณิชย์

95-0-97.7

1,650.60

1,305.93 16 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

5. ทิวลิป สแควร์

อาคารพาณิชย์
คอนโดมิเนียม
ศูนย์การค้ าชุมชน
คอนโดมิเนียม
ศูนย์การค้ าชุมชน

33-0-96.8

330.90

506.20 17 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

120-0-07.0

808.50

744.10 16 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

15-1-17.0

266.64

263.03 16 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

ชือโครงการ

6. เดอะไมอามี

7. สํ า เพ็ ง 2 เรสซิ คอนโดมิเนียม
เด้ นท์

พืน2 ทีทัง2 หมด มูลค่ าตามบัญชี ณ ราคาประเมิน
(ไร่ )
31 ธันวาคม 2556 (ล้ านบาท)
18-2-56.3
629.70
569.40

1,340.00
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วันที
กรรมสิทธิ*
ประเมิน
9 ม.ค.2557
CNC

9 ม.ค.2557

JGL

ภาระผูกพัน
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 626.83 ล้ านบาท
สถาบันการเงิน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 1,233.36 ล้ านบาท
สถาบันการเงิน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 180.46 ล้ านบาท
สถาบันการเงิน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 1,584.00 ล้ านบาท
สถาบันการเงิน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 506.33 ล้ านบาท
สถาบันการเงิน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 402.00 ล้ านบาท
สถาบันการเงิน
จํ า น อ ง เ ป็ น ภาระคํ าประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 176.80 ล้ านบาท
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ชือโครงการ

ลักษณะ
โครงการ

รวมทัง2 หมด

พืน2 ทีทัง2 หมด มูลค่ าตามบัญชี ณ ราคาประเมิน
(ไร่ )
31 ธันวาคม 2556 (ล้ านบาท)
5,012.23

วันที
ประเมิน

กรรมสิทธิ*

ภาระผูกพัน
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
สถาบันการเงิน

4,942.12

หมายเหตุ : ประเมินราคาทรัพย์สินทังหมดโดยบริ ษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด
ลําดับที 1 โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1 โดยทังโครงการมีอาคารพาณิชย์รวม 151 ยูนิต และได้ มีการขายและโอนกรรมสิทธิAบางส่วนให้ กบั ลูกค้ า ณ วันทีประเมินราคา มีอาคารพาณิชย์จํานวน 91
ยูนิต โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ลําดับที 2 โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 บริ ษัทประเมินได้ แบ่งทรัพย์สินเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที 1 ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างในส่วนของอาคารพาณิชย์ โดยทังโครงการมีอาคารพาณิชย์รวม 325 ยูนิต
และได้ มีการขายและโอนกรรมสิทธิAบางส่วนให้ กบั ลูกค้ า ณ วันทีประเมินราคา ทรัพย์สินประกอบด้ วย ทีดินเนือที 16-0-93.6 ไร่ สิงปลูกสร้ างเป็ นอาคารพาณิชย์จํานวน 287 ยูนิต ราคา
ประเมิน 1,161 ล้ านบาท โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) กลุม่ ที 2 ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง ได้ แก่ ทีดินเนือที 1-2-39.5 ไร่ และ
อาคารจอดรถ 9 ชัน 2 อาคาร ราคาประเมิน 179 ล้ านบาท โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) กลุม่ ที 3 เป็ นทีดินเปล่าเนือที
18-2-87 ไร่ ซึงเป็ นสาธารณูปโภคในโครงการ ผู้ประเมินจึงไม่ได้ ประเมินมูลค่าครังนี
ลําดับที 3 โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 3 ณ วันทีประเมินราคา ทีดินเนือที 9-2-61.4 ไร่ พร้ อมสิงปลูกสร้ างทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้ างเป็ นอาคารพาณิชย์รวม 37 ยูนิต โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธี
ต้ นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
ลําดับที 4 โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 4 (โซนอเวนิวและโซนประตูนํา) ณ วันทีประเมินราคา ทีดินเนือทีรวม 95-0-97.7 ไร่ สิงปลูกสร้ างเป็ นอาคารพาณิชย์ 4 ชัน 121 ยูนิต และอาคารพาณิชย์ 3
ชันครึง จํานวน 283 ยูนิต อาคารจอดรถ 9 ชัน 1 อาคาร โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
ลําดับที 5 โครงการทิวลิป สแควร์ โดยประเมินราคาทรัพย์สินในส่วนของทีดินและสิงปลูกสร้ างทีเป็ นสํานักงานขาย ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated
Replacement Cost Approach)
ลําดับที 6 โครงการ ไมอามี บางปูโดยประเมินราคาทรัพย์สินเฉพาะในส่วนของทีดิน โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ลําดับที 7 โครงการสําเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์ โดยประเมินราคาทรัพย์สินเฉพาะในส่วนของทีดิน โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
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5.2 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 วันที 31 ธันวาคม 2555 และวันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ดังต่อไปนี
รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี (บาท)
วันที 31 ธันวาคม 2554

วันที 31 ธันวาคม 2555

วันที 31 ธันวาคม 2556

48,623

163,984

3,878,434

5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีบริษัทย่อยทังหมด 4 บริ ษัท คือ
1.
2.
3.
4.

บริ ษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์ ) จํากัด (“CNC”)
บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด (“JGL”)
บริ ษัท สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด (“SPZ”)
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี แมนเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”)

ทังนีบริ ษัทฯ บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยดังกล่าว ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ โดยวิธีราคาทุน ซึงมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
บริษัท
CNC
JGL
SPZ
JPM

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
150.00
200.00
110.00
300.00

ทุนชําระแล้ ว สัดส่ วนการลงทุน มูลค่ าเงินลงทุน
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
150.00
89.98
134.97
200.00
99.99
199.97
110.00
99.99
109.97
300.00
99.99
300.00
รวมทัง2 สิน2

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
(ล้ านบาท)
134.97
199.97
109.97
300.00
744.91

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในด้ านนโยบายการลงทุน เพือเป็ นแนวทางสําหรั บการลงทุน ในบริ ษั ทย่อ ยและ/หรื อบริ ษัท ร่ ว มในอนาคต ทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครังที 2/2557 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้ มีการกําหนดแนวทางการลงทุนไว้ ดงั นี
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การลงทุนในบริ ษัทอืนนัน จะมีทงการร่
ั
วมกับผู้ร่วมทุนเพือจัดตังบริ ษัทใหม่และการเข้ าซือหุ้นในบริษัทอืน โดยบริษัทฯ มี
นโยบายในการเข้ าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนทีมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจและบริ หารงานทีไปในทิศทางเดียวกับของบริ ษัท
ธุรกิจทีจะเข้ าร่วมลงทุนจะต้ องเป็ นธุรกิจทีเกือหนุนและเอือประโยชน์ต่อการทําธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ โดยการเข้ า
ลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน จะต้ องเป็ นไปตามนโยบายการดําเนินธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทฯ
ธุรกิจ ทีจะเข้ า ลงทุนจะต้ องผ่านการวิเ คราะห์ ปัจจัยพืนฐานของธุรกิจทีจะเข้ า ไปลงทุน แนวโน้ ม ของธุรกิ จ รวมถึง
ประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสียงในอนาคต
การเข้ าลงทุนจะต้ องไม่ทําให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องต่อบริ ษัทฯและบริษัทย่อย
บริ ษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนทีสูงพอเพือให้ สามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัททีเข้ าไปร่วมลงทุนได้
บริ ษัทฯ จะทบทวนการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริ ษัทฯ ในแต่
ละขณะ
การลงทุนจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ และกฎหมายทีเกี ยวข้ อง โดยจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน เรื อง
หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที มี นัย สํ า คัญ ที เข้ า ข่า ยเป็ นการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
บริ ษัทฯ จะควบคุมดูแลบริ ษัททีเข้ าไปลงทุนด้ วยการส่งกรรมการเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทน
ดังกล่าวของบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นบุคคลซึงปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมที
บริ ษัทเข้ าไปลงทุน โดยตัวแทนของบริ ษัทฯ จะต้ องบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ซึงกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมนันๆ
นโยบายการบริหารงานบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกํ ากับดูแลการดําเนินงานในกรณี ทีบริ ษั ทย่อย จะดําเนินการซือหรื อขายทรั พย์ สิน หรื อตกลงเข้ าทํารายการที
เกียวข้ องกัน ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การดําเนินการในเรื องดังกล่าว บริ ษัทย่อยจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดทีเกียวข้ องก่อนทุกครัง นอกจากนี หากบริ ษัทย่อยมีการดําเนินการทีอาจเกิดผลเสียหายต่อ
บริ ษัทฯ ตัวแทนของบริ ษั ทฯ ทีเข้ าเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทนันๆ ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ
รับทราบ และขอมติจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อนการดําเนินการใดๆ ต่อไป
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5.4 สรุ ปสัญญาหลักทีสําคัญในการดําเนินงาน
5.4.1 สัญญาจ้ างเหมาก่ อสร้ าง
สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ างของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดเงือนไขในสัญญาไว้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยสรุ ป
สาระสําคัญเงือนไขหลักได้ ดงั นี
คู่สญ
ั ญา
เงือนไขการว่าจ้ าง

บริ ษัท (“ผู้วา่ จ้ าง”) และคูส่ ญ
ั ญา (“ผู้รับจ้ าง”)
ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิ ทีจะสังให้ ผ้ ูรับจ้ างเปลียนแปลงแก้ ไขงานส่วนใดส่วนหนึงที
เห็นว่าไม่ถกู ต้ องตามแบบแปลนหรื อการก่อสร้ างไม่ดี
ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิแก้ ไขเพิมเติม ลดหรื อเพิมงานจากแบบก่อสร้ าง โดยไม่ต้องทํา
สัญญาใหม่ โดยผู้วา่ จ้ างจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นหนังสือ ก่อนการดําเนินการ
ผู้ว่ า จ้ างมี สิ ท ธิ เ ปลี ยนแปลงวัส ดุที ใช้ ได้ โดยหากเป็ นการเปลี ยนแปลง
เพิมเติมนอกจากแบบและสัญญาทีระบุไว้ ผู้ว่าจ้ างจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
เพิมเติมทุกประการ
ผู้วา่ จ้ าง ตัวแทน/หรื อ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้ าง มีสิทธิสงระงั
ั บการก่อสร้ าง
หรื อสังให้ รือถอนเปลียนแปลงแก้ ไขหากเห็นว่าผลงานที ผู้รับจ้ างกระทําขึน
ผิดจากแบบก่อสร้ างหรื อรายละเอียดทีตกลงกันไว้ หรื อวัสดุสมั ภาระทีใช้
หรื อทีจะใช้ ไม่มีคุณภาพดี หรื อไม่ตรงตามแบบทีตกลงกันไว้ เมือผู้รับจ้ าง
ได้ รับคําสังแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ิตามคําสังทันทีโดย ผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขนันๆ
ผู้ว่ า จ้ างมี ที ปรึ ก ษาและผู้ควบคุม งานก่ อ สร้ าง มี อํ า นาจตรวจสอบงาน
ก่อสร้ างได้ ทุกเวลาตลอดจนช่วยชีแจงแบบก่อสร้ าง แก้ ปัญหางานก่อสร้ าง
ตรวจสอบงาน และอนุมตั ิการเบิกงวดงานเบืองต้ น โดย ผู้รับจ้ าง จะต้ องให้
ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการควบคุมงานและตรวจสอบงาน
ให้ เป็ นไปตามแบบ BOQ
การเพิมลดงานก่อสร้ าง ทังสองฝ่ ายจะต้ องตกลงราคาค่าจ้ างเพิมลดตาม
ปริ มาณทีเป็ นจริ งและราคาต่อหน่ว ยทีระบุตามเอกสารแนบท้ ายสัญญานี
ก่อนการดําเนินงานนันๆ การเพิมปริ มาณงานก่อสร้ างไม่เ ป็ นเหตุให้ ขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้ าง เว้ นแต่จะได้ รับอนุม ัติจากผู้ว่าจ้ างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
วัสดุทีนํามาใช้ งานทุกชนิด ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างหรื อลายละเอียดเพือ
ขออนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ เมือ
ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว จึงจะนําเข้ ามาใช้ งานได้
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ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีสญ
ั ญาประกันภัยเบ็ดเตล็ดครอบคลุมความเสียหาย
ต่อบุคคลและทรัพย์สนิ ทีเกิดขึนในสถานทีก่อสร้ างและสถานทีใกล้ เคียง ผู้รับ
จ้ างจะรั บผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนภายในพืนทีก่อ สร้ าง ไม่ว่าจะ
เกิดขึนแก่ทรัพย์สินและ/หรื อแก่บคุ คลใดๆตลอดเวลาทีผู้รับจ้ างรับผิดชอบ
งานทีจ้ าง
เมือผู้วา่ จ้ างได้ รับมอบอาคารมาแล้ วก็ตาม เมือมีผ้ ซู ืออาคารต้ องการให้ เก็บ
ความเรี ยบร้ อยก่อนรับโอน ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาคนงานและวัสดุเ ข้ ามาเก็ บ
งานความเรียบร้ อยจนลูกค้ ารับโอน
ผู้รับจ้ างจะรับผิดชอบต่อคุณภาพของงานและฝี มือการปฏิบตั ิงานต่อไปอีก 1
ปี ภายหลังวันทีผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงานครังสุดท้ ายเป็ นหนังสือจากผู้ลงนาม
ตามสัญญาแล้ ว หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนภายในกําหนดเวลา ผู้รับ
จ้ างจะเป็ นผู้รับผิดชอบงานแก้ ไขดังกล่าวโดยเร็ วไม่เกิน 3 วันนับตังแต่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้วา่ จ้ าง
ผู้รับจ้ างจะไม่โอนสิทธิ และหน้ าทีในการรับประกันผลงานตามสัญญานัน
ให้ แก่บุคคลใดๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้ างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
เงิ นประกันผลงานของผู้รับจ้ า ง ทางผู้ว่าจ้ างจะหักเงิ นประกันผลงาน 3%
ของทุกงวดทีมีการตังเบิกและทางผู้ว่าจ้ างจะคืนเงินประกันผลงานให้ ผ้ ูรับ
จ้ างครึ งหนึงของทีหักไว้ เมือส่งงานงวดสุดท้ ายแล้ ว 6 เดือนโดยไม่พบความ
ชํารุดบกพร่อง และส่วนทีเหลือจะคืนให้ เมือครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือน
โดยนับจากการส่งงานงวดสุดท้ ายของผู้รับจ้ าง แต่หากพบว่างานทีผู้รับจ้ าง
ได้ ทํา นันมีความชํ ารุ ดบกพร่ อง มีมูลค่า การซ่อมแซมมากกว่า เงินประกัน
ผลงานทีหักไว้ เมือผู้ว่าจ้ างได้ แจ้ งให้ เข้ ามาซ่อมแซมแล้ วผู้รับจ้ างไม่เข้ ามา
ซ่อมแซม ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิหกั เงินประกันผลงานได้ ทงหมด
ั
แต่หากเงินประกัน
ผลงานทีหักไว้ ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม ผู้รับจ้ างยังคงต้ องรับผิดชอบชดใช้
เงินค่างานส่วนทีเกินจากการซ่อมแซมให้ ผ้ วู ่าจ้ างจนครบ
การทําสัญญาเป็ นการเหมารวม ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จตาม
แบบกําหนด หากมีส่วนหนึงส่วนใดทีในแบบไม่ได้ ระบุให้ แต่ในการใช้ งาน
ต้ องมี ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จ หากผู้รับจ้ างแก้ ไขงานหรือเพิมลด
งาน ผู้วา่ จ้ างจะพิจารณาราคาต่อหน่วยทีเสนอหรื อในดุลยพินิจของผู้วา่ จ้ าง
ผู้รับจ้ า งจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ เครื องใช้ ประจํ าตัวพนักงานของผู้รับจ้ า งให้
ครบถ้ วนและจะต้ องปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยใน
การทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการ
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เงือนไขการชําระเงิน

เงือนไขการผิดสัญญา

ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานเกียวกับ
งานก่อสร้ าง พ.ศ. 2551 และกฎระเบียบของผู้ว่าจ้ าง หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิ
บริ ษัทฯ จะถือว่ามีความผิดในสัญญาทีได้ ตกลงกัน ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิ ทีจะไม่
รับผิดชอบความเสียหายและอันตรายทีเกิดขึนในบริ เ วณพืนที ทีผู้รับจ้ าง
รับผิดชอบอยูไ่ ม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ ทังสิน
ผู้วา่ จ้ างจะชําระเงินค่าจ้ างให้ ผ้ รู ับจ้ างเมือผู้รับจ้ างได้ ดําเนินการก่อสร้ างตาม
งวดงานแล้ วเสร็ จ โดยแบ่งชําระตามงวดงานการก่อสร้ างทีได้ ตกลงกันไว้
ค่าจ้ างเหมาทํางานรวมค่าวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าแรงต่างๆ, ภาษี มลู ค่าเพิม ตาม
ผลงานการก่อสร้ างทีแล้ วเสร็ จ เป็ นงวดๆ และผ่า นการตรวจรั บงานของผู้
ว่าจ้ างหรื อตัวแทนของผู้วา่ จ้ างหรือผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่ง งานแต่ละงวดเป็ นลายลักษณ์ อักษรผ่า นผู้ควบคุม งาน
และผู้วา่ จ้ างจะจ่ายชําระค่างานงวดนันๆ ภายใน 7 วัน นับจากผู้ควบคุมงาน
ได้ ตรวจรับงานแล้ ว
หากผู้วา่ จ้ างได้ ชําระหนีจํานวนใดๆแทนผู้รับจ้ างอันเนืองมาจากการงานทีทํา
ตามสัญญานี ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิหกั เงินจํานวนดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้ างตาม
สัญญานีได้ โดยถือว่าผู้รับจ้ างให้ ความยินยอมแล้ ว
ผู้วา่ จ้ างจะหักเงินประกันเพือเป็ นการคําประกันผลงาน (Retention) ในอัตรา
ร้ อยละ 3 จากเงินทีได้ รับทุกครังจากการส่งงวดงานการก่อสร้ าง
ถ้ าผู้รับจ้ างดําเนินการล่าช้ ากว่าทีกําหนดไว้ ในสัญญาโดยไม่มีเหตุอนั ควร
และไม่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ว่าจ้ าง ผู้รับจ้ างยินดีให้ หกั เงินค่าปรับอัตราร้ อยละ
0.3 ของค่าจ้ างตามสัญญานีต่อวัน จากค่างวดงานงวดสุดท้ ายจนกว่างาน
จะแล้ วเสร็ จ และเงินค่าเสียหายอืนทีเกิดขึนจากการทํางานล่าช้ า อันเกิดมา
จากความผิดพลาดของผู้รับจ้ าง เช่น ค่าจ้ างทีจะจ้ างผู้ควบคุมงาน เป็ นต้ น
ถ้ างานล่าช้ ากว่าแผนงานทีกําหนดไว้ ในแต่ละช่วงของการตรวจสอบผลงาน
โดยไม่มีเหตุอนั ควร ทางผู้ว่าจ้ างสามารถเข้ าทําการจัดหาวัสดุและแรงงาน
เข้ าทํางานให้ แทนผู้รับจ้ าง เพือเป็ นการเร่ งรัดงานให้ ทนั แผนงานทีตกลงไว้
ส่วนในเรื องมูลค่าวัสดุและแรงงานให้ หกั ออกจากมูลค่าสัญญาก่อสร้ างใน
งวดนันได้ ทนั ทีโดยผู้รับจ้ างยินยอม
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5.4.2 สัญญาจะซือ2 จะขายทีดินจัดสรร (มีสิงปลูกสร้ าง)
สัญญาจะซือจะขายทีดินจัดสรรพร้ อมสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดเงือนไขในสัญญาไว้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยสรุปสาระสําคัญเงือนไขหลักได้ ดงั นี
คู่สญ
ั ญา
เงือนไขการชําระเงินและการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิA

บริ ษัท (“ผู้จะขาย”) และคูส่ ญ
ั ญา (“ผู้จะซือ”)
ผู้จะซือตกลงให้ ถือเอาเงินมัดจําทีผู้จะซือได้ ชําระในวันทีจองซือทีดินพร้ อมสิงปลูก
สร้ าง เงินมัดจําทีผู้จะซือได้ ชําระในวันทําสัญญา และเงินดาวน์ทผ่ี อนชําระตาม
งวดในสัญญา รวมเป็ นเงินจอง เงินทําสัญญาและเงินดาวน์ทีผู้จะซือได้ ชําระให้ แก่
ผู้จะขยเป็ ฯการชําระค่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
ผู้จะซือตกลงชําระค่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างทีเหลืองวดสุดท้ ายในวันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิAทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง ภายในวันทีกําหนดในสัญญาจะซือจะขาย
ทีดินจัดสรร (มีสงปลู
ิ กสร้ าง) และยินยอมให้ ผ้ จู ะขายโอนกรรมสิทธิAตา่ งๆ ไม่เกิน
90 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดข้ างต้ นด้ วย
ในการชําระเงินค่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง ผู้จะขายต้ องออกหลักฐานเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชือผู้จะขายหรื อผู้รับเงินให้ แก่ ผู้จะซือ และผู้จะขาย ยอมรับว่าหลักฐาน
การชําระเงินดังกล่าว และหลักฐานการชําระหนีบุริมสิทธิในมูลซือขาย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อหนีจํานองของผู้จะซือ เป็ นหลักฐานการแสดงการชําระราคา
ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างด้ วย

เงือนไขทีต้ องปฏิบตั ิของผู้จะขาย
และผู้จะซือ

ผู้จะขายต้ องจัดให้ มีสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะในโครงการจัดสรรทีดิน
ตามทีได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรทีดิน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และ
ตามทีผู้จะขาย ได้ โฆษณาไว้ ทังนีการจัดให้ มีบริ การสาธารณะอาจเปลียนแปลงได้
ตามข้ อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดิน
ผู้จะขายจะโอนกรรมสิทธิAมาตรวัดปริ มาตรและปริ มาณการใช้ สาธารณูปโภคให้
เป็ นชือผู้จะซือ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิA ทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง ทังนีค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นของ ผู้จะซือ
ผู้จะขาย รับรองว่า ผู้จะขายได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างอาคารแล้ วตามใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ผู้จะขายจะก่อสร้ างอาคารตามทีตกลงกันไว้ โดยจัดหาวัสดุทีมีคณ
ุ ภาพดี ตามที
กําหนดในแบบแปลนการก่อสร้ าง หากไม่สามารถหาวัสดุตามทีกํ าหนดไว้ จาก
ท้ อ งตลาด ผู้จะขาย ต้ อ งจัดหาวัส ดุที มี คุณภาพเที ยบเท่า หรื อ ดีก ว่า มาทํ าการ
ก่อสร้ าง ผู้จะขาย ได้ จดั หาผู้ควบคุมงานทีมีความรู้ ความสามารถเพือควบคุมงาน
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ก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแบบแปลนการก่อสร้ างตามสัญญานีด้ วยแล้ ว
เมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ พร้ อมทีจะโอนกรรมสิทธิA ผู้จะขายต้ องขนย้ ายเครื องมือ
เครื องใช้ วัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้ และสิงรกรุงรังออกไปให้ พ้นบริเวณทีก่อสร้ าง พร้ อม
ทังกลบเกลียพืนดินและทําความสะอาดบริ เวณดังกล่าวให้ เรี ยบร้ อยอยู่ในสภาพที
ผู้จะซือสามารถเข้ าอยูไ่ ด้ ทนั ที
ผู้จ ะซื อยิ น ยอมที จะออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ บริ ก ารและค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาบริ ก าร
สาธารณะ ตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนด ณ วันโอนกรรมสิทธิA หลังจากนัน
ชําระปี ต่อปี
ผู้จ ะซื อต้ อ งไม่ใ ช้ อ าคารประกอบกิ จการที มีกลินเหม็น สกปรกเลอะเทอะ หรื อ
กิ จ การเป็ นที รั ง เกี ย จหรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด เสีย งดัง เป็ นที รบกวน หรื อ ใช้ สิท ธิA ใ นพืนที
ส่วนกลางเช่น ถนน ให้ เป็ นทีกีดขวางหรื อก่อความเดือดร้ อนรํ าคาญแก่เพือนบ้ าน
หรือบุคคลทัวไป
ผู้จ ะซื อ ต้ อ งไม่ใ ช้ อ าคารประกอบกิ จ การที ผิ ด กฎหมาย หรื อ ขัด ต่อ ความสงบ
เรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และต้ องไม่ก่อความรํ าคาญรบกวน
ความสงบสุขแก่ผ้ ูอ ยู่ใ กล้ เคี ยง และไม่ยอมให้ บุคคลอืนกระทําการดัง กล่าวใน
อาคาร
เงือนไขการผิดนัดชําระ

ผู้จะขายจะแจ้ งวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิAทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างให้
ผู้จะ
ซือทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน และหากผู้จะซือไม่ดําเนินการหรื อไม่ยอมรับ
โอนกรรมสิทธิA ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างภายใน 10 วัน นับจากวันทีกํ าหนดโอน
กรรมสิทธิA ถือว่า ผู้จะซือผิดสัญญา และผู้จะซือยินยอมให้ ผู้จะขายริ บเงินทีผู้จะ
ซือได้ ชําระมาแล้ วทังสิน

เงือนไขการบอกเลิกสัญญา

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดผิดสัญญาไม่ว่าข้ อหนึงข้ อใด ให้ ถือว่าผิดสัญญาทังหมด
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิAบอกเลิกสัญญา และเรี ยกค่าเสียหายได้ ตามกฎหมาย
กรณีการแบ่งการชําระค่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างไม่เกิน 3 งวด และผู้จะซือ ผิดนัด
ไม่ชําระงวดใดงวดหนึงหรื อกรณีแบ่งการชําระค่าทีดินพร้ อมสิงปลูก-สร้ างเกิน 3
งวด และผู้จะซือผิดนัดไม่ชําระตังแต่ 3 งวดติดต่อกัน โดยเมือ ผู้จะขายได้ บอก
กล่าวทวงถามเป็ นหนังสือโดยให้ เวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ ว ผู้จะซือ ยังไม่ชําระ ผู้
จะขายมีสิทธิAบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที และยินยอมให้ ผู้จะขายริ บเงินที ผู้จะซือ
ได้ มีการชําระให้ กบั ผู้จะขายมาแล้ วทังหมด แต่ในกรณีทีผู้จะขายผิดสัญญา ผู้จะ
ขายยินยอมคืนเงินที ผู้จะซือ ได้ ชําระมาแล้ วทังหมดเช่นกัน
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การเปลียนสัญญา

หากผู้จะซือมีความประสงค์จะโอนสิทธิAตามสัญญานี จะต้ องได้ รับความยินยอม
เป็ นหนัง สือจากผู้จะขายก่อน และผู้จะซือจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูรับโอนสิทธิA ทราบถึง
ระเบียบข้ อ บัง คับต่า งๆ ของ ผู้จะขาย และจะต้ องปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีทุก
ประการ ในกรณีนี ผู้จะซือ ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่า ยในการโอน
สิทธินีให้ แก่ผ้ จู ะขายตามทีตกลงกัน

เงือนไขในการรับผิดในความ
ชํารุดบกพร่อง

ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบในความชํารุ ดบกพร่ องของโครงสร้ าง วัสดุ อุปกรณ์ ทีได้
ทํา การก่อสร้ าง ติดตัง ตามแบบแปลนทีได้ รับอนุญาตจากทางราชการ ภายใน
กําหนด 6 เดือน นับแต่วนั โอนกรรมสิทธิA หากแต่ไม่รวมถึงความชํารุ ดบกพร่อง ที
เกิดจากการทีผู้จะซือ ทําการแก้ ไขดัดแปลงสิงปลูกสร้ างทีซือขายโดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมจาก ผู้จะขาย

5.4.3 สัญญาจ้ างบริหารโครงการ
สัญญาจ้ างบริ หารโครงการโดยผู้วา่ จ้ างคือ บริ ษัทฯ และ ผู้รับจ้ างบริ หารโครงการคือ JPM โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จะกําหนดเงือนไขในสัญญาไว้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยสรุปสาระสําคัญเงือนไขหลักได้ ดงั นี
คู่สญ
ั ญา
เงือนไขการดําเนินงานของ
ผู้วา่ จ้ างและผู้รับจ้ าง

บริ ษัทฯ CNC JGL SPZ (“ผู้วา่ จ้ าง”) และคูส่ ญ
ั ญา JPM (“ผู้รับจ้ าง”)
ผู้รับจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาดและต้ องจัดทํา
แผนงานการตลาด การส่งเสริ มการขาย และแผนการประชาสัมพันธ์สอื
ต่างๆของโครงการ เสนอให้ ผ้ วู า่ จ้ างพิจารณาและอนุมตั ิดาํ เนินการ และ
ผู้รับจ้ างจะต้ องบริ หารงานขายและการตลาดให้ เป็ นตามแผนการขายที
ได้ รับอนุมตั ิ
ผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้ออกแบบบ้ าน ผังโครงการ ภาพเปอร์ สเป็ คทีฟ ผังโครงการ
รายละเอียด วัสดุในการก่อสร้ างและแสดงรายการคํานวณค่าก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอแผนงานในการก่อสร้ าง ให้ สอดคล้ องกับแผนการ
ตลาด และควบคุมงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนงานทีได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง
ผู้รับจ้ างประสานงานกับสถาบันการเงินเพือจัดหาสินเชือให้ กบั ลูกค้ า
ประสานงานกับลูกค้ าในการตรวจรับงานและการโอนกรรมสิทธิA
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทํารายงานการขาย การรับเงินจอง การรับเงินทําสัญญา
และการรับเงินโอนส่งให้ ผ้ วู า่ จ้ างเป็ นรายวัน
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ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทํารายงานการความคืบหน้ าการก่อสร้ าง เป็ นประจําทุก
สัปดาห์และประจําเดือน
เงือนไขในการจ่ายค่าตอบแทน

ผู้ว่า จ้ า งตกลงจ่ า ยค่า ตอบแทนค่า บริ ห ารโครงการให้ ผ้ ูรับ จ้ างในอัต รา
ร้ อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ โดยชําระค่าบริ หารโครงการตามเปอร์ เซ็นต์
งานก่อสร้ างทีแล้ วเสร็ จของเดือนก่อน1
ผู้รับจ้ างสามารถวางบิลและรับชําระเงินได้ ตามรอบเวลาที ผู้วา่ จ้ างกําหนด

ระยะเวลาสัญญา
เงือนไขการผิดสัญญา

12 เดือน หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมีความประสงค์จะต่อสัญญาจะต้ องแจ้ ง
ให้ อีกฝ่ ายหนึงทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนครบกําหนดสัญญา 30 วัน
หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงประพฤติผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง คูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ หรื อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ประสงค์
จะขอเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก่อีก
ฝ่ ายหนึงทราบก่อนล่วงหน้ า 30 วัน
หากเป็ นกรณีทีก่อให้ เกิดความเสียหายขึนกับคูส่ ญ
ั ญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที
ก่อให้ เกิดความเสียหายจะต้ องรับผิดชอบความเสียหายตามทีเกิดขึนจริ ง

5.4.4 สัญญาเช่ าพืน2 ทีและสัญญาบริการอาคารสํานักงาน (สัญญาบริการถือเป็ นส่ วนหนึงของสัญญาเช่ า)
คู่สญ
ั ญา
วันทีลงนามในสัญญา
เงือนไขการเช่า

บริ ษั ทฯ (“ผู้เ ช่า และผู้รับ บริ ก าร”) และคู่ส ัญ ญา บริ ษั ท ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์
จํากัด (“ผู้ให้ เช่าและผู้ให้ บริ การ”)
4 กันยายน 2556
ผู้เช่าจะเช่าและรับบริ การในพืนทีทังหมด 1,728 ตรม.
ผู้เช่าจะใช้ สถานทีเช่าเพือเป็ นสํานักงานของผู้เช่าในการประกอบกิจการของ
ผู้เช่าเท่านัน
ผู้เช่าจะดูแลสถานทีเช่าให้ สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่ตลอดเวลา และจะ
ซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ให้ อยูใ่ นสภาพดี
ผู้เช่าจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้แทนเข้ าตรวจตราสถานทีเช่าได้ ตลอดเวลา
อัน สมควร และหากผู้ใ ห้ เ ช่ า แจ้ งให้ ซ่อ มแซมแก้ ไ ข ผู้เ ช่า ต้ อ งดํ า เนิ น การ

1

โดยอัตราและวิธีการชําระเงินดังกล่าวจะใช้ กบั โครงการสําเพ็ง เฟส u โครงการทิวลิปสแควร์ โครงการไมอามี โครงการสําเพ็ง เรสซิ
เดนซ์ และโครงการในอนาคต สําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส v-w อัตราและวิธีการชําระเงิน จะเป็ นดังนี “ผู้วา่ จ้ างจะจ่ายค่าบริ หาร
โครงการให้ ผ้ รู ับจ้ างในอัตราร้ อยละ .xx ของมูลค่าโครงการ โดยชําระค่าบริ หารโครงการตามเปอร์ เซ็นต์งานก่อสร้ างทีแล้ วเสร็ จของเดือน
ก่อน
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เงือนไขการบริ การ

เงือนไขการชําระเงิน

ระยะเวลาการเช่าและบริ การ

ภายใน 30 วัน
ผู้เช่าจะไม่ให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิการเช่าในสถานทีเช่า ไม่ว่าทังหมดหรื อ
บางส่วนให้ แก่บคุ คลอืนใด เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้ให้ เช่า
แล้ ว
ผู้เช่าจะไม่สร้ าง ต่อเติม หรื อติดตัง ท่อ สายไฟ หรื อเสาในสถานทีเช่า และจะ
ไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลง หรื อต่อเติมสถานทีเช่า โดยไม่ได้ รับความยินยอม
เป็ นหนังสือจากผู้ให้ เช่าเสียก่อน
ตลอดระยะเวลาการเช่ าและระยะเวลาที จะขยายออกไป ผู้ใ ห้ เช่ า จะทํา
ประกันภัยไว้ กบั บริ ษัทประกันภัยหลักในประเทศไทย คุ้มครองความเสียหาย
สูญ หาย สํ า หรั บสถานที เช่า โดยให้ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า รั บผลประโยชน์ ในส่ว นของ
ทรั พย์ สินของผู้เ ช่า ผู้เช่ าเป็ นผู้จัดทําประกันภัยเอง หากเกิ ดอัคคีภัย การ
โจรกรรม รวมทังเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ ตกแต่ง และทรัพย์สินของผู้เช่าทีเก็บ
รักษาไว้ สถานทีเช่าให้ ผ้ เู ช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์
ในกรณีทีผู้ใ ห้ เช่า มีการขายหรื อโอนสถานทีเช่า ให้ แ ก่บุคคลอืน บุคคลอืน
ดังกล่าวจะมีสิทธิ และหน้ าทีต่อผู้เช่าเช่นเดียวกับผู้ให้ เช่าตามสัญญานีทุก
ประการ โดยผู้เ ช่าจะลงนามในหนังสือรับทราบการโอนสิทธิ โดยการโอน
สิทธิดงั กล่าวจะต้ องไม่เป็ นผลให้ ผ้ เู ช่ามีความรับผิดมากกว่าทีมีอยู่เดิมตาม
สัญญานี
ผู้รับบริ การจะชําระค่าไฟฟ้ าและนําประปาตามจํานวนทีได้ ใช้ ไปในสถานที
เช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ทีปรากฎในใบแจ้ งหนี ซึงออก
โดยผู้ให้ บริ การ โดยจะเป็ นอัตราตามจริ งทีผู้ให้ บริการจ่ายไป
ผู้ให้ บริ การจะจัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทําความ
สะอาดไว้ บริการ โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้ให้ บริ การ
ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือน ในอัตราค่าเช่า 100 บาท/ตร.ม.
และอัตราค่าบริ การ 100 บาท/ตร.ม.
เริ มคิดค่าเช่าและค่าบริการ ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2556
ปรับเพิมขึนได้ ไม่เกิน 10% เฉพาะกรณีทีมีขยายระยะเวลาเช่าและบริ การ
เท่านัน
ผู้เ ช่าชํา ระเงิ นประกันการเช่าและการบริ การให้ แก่ผ้ ูใ ห้ เ ช่าและให้ บริ การ
จํ า นวนรวม 1,036,800 บาท และจะได้ รั บ คื นเมือยกเลิก สัญ ญาเช่ า และ
สัญญาบริการ
3 ปี นับจากวันทีลงนามในสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิขยายระยะเวลาเช่าได้ ไม่น้อย
กว่า 3 คราวๆละ 3 ปี ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขเดิม โดยระยะเวลาของการ
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การยกเลิกสัญญา

รับบริการให้ เป็ นไปตามระยะเวลาการเช่า
หากผู้ให้ เช่ าทํ าผิ ดข้ อกํ าหนดและเงื อนไขในสัญ ญา และไม่ทํา การแก้ ไข
ภายใน 30 วัน หลังจากทีได้ รับการบอกกล่าวเป็ นหนังสือจากผู้เช่าให้ ทําการ
แก้ ไขดังกล่าว ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญา
กรณีทีผู้เช่า ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดระยะเวลาเช่า หรื ออยู่ไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาเช่า หรื อผู้ให้ เช่าผิดสัญญาเช่าตามสัญญานี ผู้เช่าสามารถ
บอกเลิกสัญญาเป็ นหนังสือภายใน 90 วัน โดยไม่ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญา
ผู้เช่าไม่ชําระเงินค่าเช่า ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน เป็ นเวลา 30 วัน หลังจาก
ครบกําหนดชําระ
ผู้เช่าทําผิดข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญานีและไม่แก้ ไขความผิดดังกล่าว
ภายใน 30 วัน หลังจากวันทีผู้ให้ เช่าได้ บอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ผ้ เู ช่าทําการ
แก้ ไข

5.4.5 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จัดทําขึนเพือกําหนดเป็ นคํารับรองของบริ ษัททีอาจจะมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เกียวกับการไม่ดําเนินการธุรกิจใดๆ ทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อแข่งขันกับธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ โดยประกอบไปด้ วย 3 กลุม่ รายละเอียดดังนี
5.4.5.1 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับบริ ษัททีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บนทีดินสิทธิการเช่าระยะยาว (ทีดินเช่ า) ซึงสัญญาดังกล่าวจะประกอบไปด้ วย 1) ในนามบริ ษัทและ 2) ใน
ฐานะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ทีดินเช่า) ในนามบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา”) กับ คูส่ ญ
ั ญา คือ กลุม่ บริษัททีอาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บนทีดิน
สิทธิการเช่าระยะยาว (“ผู้ให้ คํารับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญา

ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี บริ ษัทผู้ให้ คํารับรองจะไม่ดาํ เนินการใดๆ ซึงมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย นอกเหนือจาก
โครงการของบริษัทผู้ให้ คํารับรอง
ภายหลังจากทีสัญญาเช่าทีดินระยะยาวครบกําหนดหรื อมีการยกเลิกสัญญา
ก่อนกําหนด บริษัทผู้ให้ คาํ รับรองได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการจนแล้ วเสร็จ
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และปิ ดการขายโครงการทังหมดแล้ ว บริษัทผู้ให้ คาํ รับรอง จะหยุดดําเนิน
กิจการและดําเนินการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง เพือพิจารณาเกียวกับการเลิกบริ ษัท
และชําระบัญชี
ณ วันทําสัญญาฉบับนี บริษัทผู้ให้ คํารับรอง รับรองว่า ไม่มีสทิ ธิการเช่าทีดิน
ระยะยาวอืนใดนอกเหนือจากสัญญาเช่าทีดินระยะยาว/หรือแผนหรื อ
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อืนใดนอกเหนือจากโครงการของบริษัทผู้ให้
คํารับรอง
2) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ทีดินเช่า) ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา”) กับ คู่สญ
ั ญา คือ กรรมการและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีประกอบธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทีดินสิทธิการเช่าระยะยาว (“ผู้ให้ คํารับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญา

ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง
นับแต่วันทําสัญญาฉบับนี บริ ษั ทผู้ให้ คํารั บรองจะไม่ดํา เนินการใดๆ ซึงมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจาก
โครงการของบริษัทผู้ให้ คํารับรอง
ภายหลังจากทีสัญญาเช่าทีดินระยะยาวครบกําหนดหรือมีการยกเลิกสัญญา
ก่อนกําหนด บริ ษัทผู้ให้ คํารับรองได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการจนแล้ วเสร็ จ
และปิ ดการขายโครงการทังหมดแล้ ว บริ ษัทผู้ใ ห้ คํารั บรอง จะหยุดดําเนิน
กิจการและดําเนินการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง เพือพิจารณาเกียวกับการเลิกบริษัทและ
ชําระบัญชี
นับ แต่ วัน ทํ า สัญ ญาฉบับ นี จนถึ ง 3 ปี ภายหลัง จากการสินสุดการเป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทของผู้ให้ คํารับรอง ผู้ให้ คํารับรองจะ
ไม่ดํา เนิน การใดๆ ซึงมีล ัก ษณะเป็ นการแข่ง ขันกับ ธุร กิ จของบริ ษั ทฯและ
บริ ษัทย่อย นอกเหนือจากโครงการของบริ ษัทของผู้ให้ คํารับรอง รวมถึงไม่เข้ า
เป็ นกรรมการและ/หรื อ เป็ นผู้ถือ หุ้นในบริ ษัทตังแต่ร้อยละ 10 ของหุ้น ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทดัง กล่าว (ไม่ว่าเพียงผู้เดียวหรื อร่ วมกับ
บุคคลอืนในนามของตนเองหรื อบุคคลทีเกียวโยงกับตน) หรื อเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
ซึงประกอบธุรกิจอันมีสภาพและลักษณะอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
อันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายกับบริษัทฯและบริ ษัทย่อย
5.4.5.2 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับบริ ษัททีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บนทีดินกรรมสิทธิA (ทีดินกรรมสิทธิA) ของบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงในสัญญาดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้ วย 1) ในนามบริ ษัทและ 2) ในฐานะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) สัญญาป้องกัน ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ (ที ดินกรรมสิทธิA ) ในนามบริ ษั ทที อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา”) กับ คูส่ ญ
ั ญา คือ บริ ษัททีอาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บนทีดิน
กรรมสิทธิA (“ผู้ให้ คาํ รับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญา

ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

นับแต่วนั ทํา สัญญาฉบับนี บริ ษัทผู้ให้ คํารับรองจะไม่ดําเนินการใดๆ ซึงมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจาก
โครงการของบริษัทผู้ให้ คํารับรอง
ภายหลังจากทีได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรองจนแล้ ว
เสร็ จ และปิ ดการขายโครงการทังหมดแล้ ว บริ ษั ทผู้ให้ คํารั บรอง จะหยุด
ดํ า เนิ น กิ จ การและดํ า เนิ น การต่ า งๆ ที จํ า เป็ นเพื อให้ มี ก ารจัด ประชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง เพือพิจารณาเกียวกับ
การเลิกบริ ษัทและชําระบัญชี
ณ วัน ทํ า สัญ ญาฉบับ นี บริ ษั ท ผู้ใ ห้ คํ า รั บ รอง รั บ รองว่ า ไม่ มี แ ผนหรื อ
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อืนใดนอกเหนือจากโครงการของบริ ษัทผู้ให้
คํารับรอง

2) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ทีดินกรรมสิทธิA) ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา”) กับ คู่สญ
ั ญา คือ กรรมการและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทีดินกรรมสิทธิA (“ผู้ให้ คํารับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญา

ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
นับแต่วนั ทํา สัญญาฉบับนี บริ ษัทผู้ให้ คํารับรองจะไม่ดําเนินการใดๆ ซึงมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจาก
โครงการของบริษัทผู้ให้ คํารับรอง
ภายหลังจากทีบริ ษั ทผู้ให้ คํารั บรอง ได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการจนแล้ ว
เสร็ จ และปิ ดการขายโครงการทังหมดแล้ ว บริ ษั ทผู้ใ ห้ คํา รั บ รอง จะหยุด
ดํ า เนิ น กิ จ การและดํ า เนิ น การต่ า งๆ ที จํ า เป็ นเพื อให้ มี ก ารจัด ประชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง เพือพิจารณาเกียวกับ
การเลิกบริ ษัทและชําระบัญชี
นับ แต่วัน ทํ า สัญ ญาฉบับนี จนถึ ง 3 ปี ภายหลัง จากการสินสุด การเป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทของผู้ให้ คํารับรอง ผู้ให้ คํารับรองจะ
ไม่ดํา เนินการใดๆ ซึงมีลกั ษณะเป็ นการแข่ง ขันกับธุร กิ จของบริ ษัท ฯและ
บริ ษัทย่อย นอกเหนือจากโครงการของบริ ษัทของผู้ให้ คํารับรอง รวมถึงไม่
เข้ าเป็ นกรรมการและ/หรื อ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทตังแต่ร้อยละ 10 ของหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษั ทดังกล่าว (ไม่ว่าเพียงผู้เดียวหรื อร่ วมกับ
บุคคลอืนในนามของตนเองหรื อบุคคลทีเกียวโยงกับตน) หรื อเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด
ซึงประกอบธุรกิจอันมีสภาพและลักษณะอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
อันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายกับบริษัทฯและบริ ษัทย่อย

5.4.5.3 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับกลุม่ บริ ษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีอาจมีความ
ขัดแย้ งในเรื องธุรกิจเดียวกัน (บจก.บุญยงทัศนีย์และบจก.ทัศนีย์ นิเวศน์) ซึงการลงนามในสัญญาดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้ วย 1) ในนามบริ ษัทและ 2) ในฐานะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา”) กับ คูส่ ญ
ั ญา คือ กลุม่ บริษัทของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีอาจมีความขัดแย้ งในเรืองธุรกิจเดียวกัน (“ผู้ให้ คํารับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญา

ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนีจนถึง 3 ปี ภายหลังจากการสินสุดการเป็ นกลุม่ ผู้
ถือ หุ้น รายใหญ่ ใ นบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ผู้ใ ห้ คํ ารั บ รองจะไม่ดํ า เนิ นการพัฒ นา
โครงการใดๆ ซึงมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันและก่อให้ เกิ ดความเสียหายกับ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ส่วนที . หน้ า 72

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
ณ วันทําสัญญาฉบับนี บริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง รับรองว่า ไม่มีโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์อืนใดนอกเหนือจากโครงการของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง
2) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา”) กับ คูส่ ญ
ั ญา คือ กรรมการและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของกลุม่ บริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีอาจมีความขัดแย้ งในเรือง
ธุรกิจเดียวกัน (“ผู้ให้ คํารับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญา

ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา

เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง
นับ แต่วัน ทํา สัญ ญาฉบับ นีจนถึง 3 ปี ภายหลังจากการสินสุด การเป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ บริ ษัทของผู้ให้ คํา รับรองจะไม่
ดําเนินการใดๆ ซึงมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันและก่อให้ เกิดความเสียหายกับ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนีจนถึง 3 ปี ภายหลังจากการสินสุดการเป็ นกลุ่ม
ผู้ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ของผู้ ให้ คํ า รั บ รอง ผู้ ให้ คํ า รั บ รองจะไม่
ดําเนินการใดๆ ซึงมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันและก่อให้ เกิดความเสียหายกับ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย รวมถึงไม่เข้ าเป็ นกรรมการและ/หรื อ เป็ นผู้
ถือหุ้นในบริ ษัทอืนๆ ตังแต่ร้อยละ 10 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
บริ ษัทดัง กล่าว (ไม่ว่าเพียงผู้เดียวหรื อร่ วมกับบุคคลอืนในนามของตนเอง
หรือบุคคลทีเกียวโยงกับตน) หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรั บผิด ในห้ า งหุ้นส่ว นจํ ากัด ซึงประกอบธุรกิ จ อัน มี
สภาพและลักษณะอย่า งเดียวกันและเป็ นการแข่งขันอันอาจจะก่อให้ เกิ ด
ความเสียหายกับบริ ษั ทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจากการเป็ นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทผู้ให้ คํารับรอง

5.4.6 สัญญาให้ สิทธิในการซือ2 ขายทีดินก่ อนบุคคลอืน (บริษัท)
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ กับ คูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นบริษัทเจ้ าของกรรมสิทธิAทีดิน โดยมีกรรมการและ/
หรื อผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการและ/หรื อ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว (“บริ ษัททีให้ สทิ ธิฯ”)
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วัตถุประสงค์ของสัญญา
เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นับ แต่ วัน ทํา สัญ ญาฉบับ นี บริ ษั ท ที ให้ สิท ธิ ฯ จะไม่ดํ า เนิ น การใดๆ ซึ งมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในกรณีทีบริ ษัททีให้ สิทธิฯ ประสงค์จะขายทีดินทีจะขาย (ไม่ว่าทังหมดหรื อ
แต่บางส่วน) ให้ แก่บคุ คลใด จะต้ องแจ้ งเรื องดังกล่าวให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ น
หนังสือ โดยระบุรายละเอียด และเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกับการเสนอขายทีดิน
ดังกล่าว
เมือได้ รับหนังสือเสนอขายดังกล่าวจากบริ ษัททีให้ สิทธิฯ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย มีสทิ ธิเสนอซือทีดินทีจะขายจากบริ ษัททีให้ สิทธิฯ ก่อนผู้ซือรายอืน โดย
แจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นหนังสือให้ แก่บริ ษัททีให้ สิทธิฯ ภายในเวลา
60 วัน นับจากวันทีบริษัทฯ ได้ รับหนังสือเสนอขายจากบริษัททีให้ สิทธิฯ หาก
พ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว บริ ษัททีให้ สิทธิฯ ยังไม่ได้ รับหนังสือตอบ
รับการเสนอขายจากบริ ษัทฯ ให้ ถือว่า บริ ษัทฯ สละสิทธิในการซือทีดินทีจะ
ขายตามหนังสือเสนอขายดังกล่าว โดยบริ ษัททีให้ สิทธิฯ สามารถขายทีดินที
จะขายดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูซือรายอืนได้ ทนั ที ทังนีเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกับการ
ขายทีดินทีจะขายดังกล่าวจะต้ องไม่ดีไปกว่าเงือนไขทีบริ ษัททีสิทธิฯ ได้ เสนอ
ให้ บริ ษัทฯ
ภายหลังจากทีขายทีดินทีจะขายทังหมดแล้ ว บริ ษัททีให้ สิทธิฯ จะหยุดการ
ดํ า เนิ น กิ จ การและดํ า เนิ น การต่ า งๆ ที จํ า เป็ นเพื อให้ มี ก ารจัด ประชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีให้ สิทธิฯ เพือพิจารณาเกียวกับการ
เลิกบริ ษัทและชําระบัญชี
ณ วันทําสัญญาฉบับนี บริ ษัททีให้ สิทธิ ฯ รับรองว่า ไม่มีกรรมสิทธิA ในทีดิน/
หรื อแผนหรื อโครงการพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พย์ อื นใดนอกเหนือจากทีดิน ที
จะขาย ในกรณีทีบริ ษัททีให้ สิทธิฯ มีหรื อได้ มาซึงทีดินในอนาคต บริ ษัททีให้
สิทธิ ฯ จะให้ สิทธิ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสิทธิ เสนอซือทีดินดัง กล่าวจาก
บริ ษัททีให้ สทิ ธิฯ ก่อนผู้ซือรายอืนตามเงือนไขข้ างต้ น

5.4.7 สัญญาให้ สิทธิในการซือ2 ขายทีดินก่ อนบุคคลอืน (บุคคล)
คู่สญ
ั ญา

บริ ษัทฯ กับ คูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นบุคคลทีเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิAทีดิน โดยเป็ น
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ/หรื อ
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บุคคลทีเกียวข้ อง (“บุคคลผู้ให้ สทิ ธิฯ”)
วัตถุประสงค์ของสัญญา
เงือนไขข้ อตกลงและคํารับรอง

ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นับ แต่ วัน ทํา สัญ ญาฉบับ นี บุคคลผู้ใ ห้ สิท ธิ ฯ จะไม่ดํ า เนิ น การใดๆ ซึ งมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในกรณีทีบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ ประสงค์จะขายทีดินทีจะขาย (ไม่ว่าทังหมดหรื อ
แต่บางส่วน) ให้ แก่บคุ คลใด จะต้ องแจ้ งเรื องดังกล่าวให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ น
หนังสือ โดยระบุรายละเอียด และเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกับการเสนอขายทีดิน
ดังกล่าว
เมือได้ รับหนังสือเสนอขายดังกล่าวจากบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย มีสทิ ธิเสนอซือทีดินทีจะขายจากบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ ก่อนผู้ซือรายอืน โดย
แจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นหนังสือให้ แก่บคุ คลผู้ให้ สิทธิฯ ภายในเวลา
60 วัน นับจากวันทีบริษัทฯ ได้ รับหนังสือเสนอขายจากบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ หาก
พ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว บุคคลผู้ให้ สิทธิฯ ยังไม่ได้ รับหนังสือตอบ
รับการเสนอขายจากบริ ษัทฯ ให้ ถือว่า บริ ษัทฯ สละสิทธิในการซือทีดินทีจะ
ขายตามหนังสือเสนอขายดังกล่าว โดยบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ สามารถขายทีดินที
จะขายดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูซือรายอืนได้ ทนั ที ทังนีเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกับการ
ขายทีดินทีจะขายดังกล่าวจะต้ องไม่ดีไปกว่าเงือนไขทีบุคคลผู้ให้ สิทธิ ฯ ได้
เสนอให้ บริ ษัทฯ
ณ วันทําสัญญาฉบับนี บุคคลผู้ให้ สิทธิ ฯ รับรองว่า ไม่มีกรรมสิทธิA ในทีดิน/
หรื อแผนหรื อโครงการพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พย์ อื นใดนอกเหนือจากทีดิน ที
จะขาย ในกรณีทีบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ มีหรื อได้ มาซึงทีดินในอนาคต บุคคลผู้ให้
สิทธิ ฯ จะให้ สิทธิ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสิทธิ เสนอซือทีดินดัง กล่าวจาก
บุคคลผู้ให้ สทิ ธิฯ ก่อนผู้ซือรายอืน ตามเงือนไขข้ างต้ น
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