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5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย อุปกรณ์ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
5.1.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ -30 มิถนุ ำยน 2557 มีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 16.24
ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
หน่วย: ล้ ำนบำท
รายการ

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ยำนพำหนะ

5.15

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ ำของ

ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำซื ้อ

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สำนักงำน

11.09

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

รวมมูลค่ าสุทธิตามบัญชี

16.24

เนื่องจำกบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีอำคำรสำนักงำนที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง บริ ษัทฯ จึงได้ ทำสัญญำเช่ำและบริ กำร
พื ้นที่กรรมสิทธิ์ของบจก.ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ โดยเช่ำพื ้นที่ 1,728 ตร.ม. เพื่อใช้ เป็ นอำคำรสำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย อัตรำค่ำเช่ำ 100 บำท/ตร.ม. และอัตรำค่ำบริ กำร 100 บำท/ตร.ม. กำหนดระยะเวลำ 3 ปี โดยเริ่ มทำสัญญำ
เช่ำและสัญญำบริ กำรครัง้ แรกตังแต่
้ วนั ที่ 4 กันยำยน 2556 และเริ่ มคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2556
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำเช่ำแล้ ว ผู้เช่ำมีสทิ ธิขอขยำยระยะเวลำกำรเช่ำครำวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 3 ครำว และสำมำรถ
ปรับค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรเพิ่มขึ ้นได้ ไม่เกิน10%ในกรณีที่มกี ำรขยำยระยะเวลำเช่ำ
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5.1.2 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คือที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ แสดงมูลค่ำตำมบัญชีของต้ นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงที่
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ถือครองไว้ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ คำ่ เช่ำและกำรให้ บริ กำร โดยมีรำยละเอียดดังนี ้ ได้ แก่
หน่วย : ล้ ำนบำท
รายการ
1. ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง เนื ้อที่ 66.14 ตร.ว. ตังอยู
้ ่ที่
อ้ อมน้ อย และเนื ้อที่ดิน 4-2-7.02 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ บำงแค
2. ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง เนื ้อที่ 1-3-20.56 ไร่ ตังอยู
้ ่ที่
บำงแค
3. ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง เนื ้อที่ 21 ตร.ว. ตังอยู
้ ่ที่ บำง
แค
4. ที่ดินเนื ้อที่ 13-2-54 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ บำงแค

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557*
302.44

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

JPM เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มี

37.92

JGL เป็ นเจ้ ำของ**

1.58

SPZ เป็ นเจ้ ำของ**

จำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิ น
วงเงินค ้ำประกันรวม 1,233.36 ล้ ำนบำท
ไม่มี

183.15

บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของ

5. ที่ดินเนื ้อที่ 35-2-62.9 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ บำงปู

246.71

บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของ

6. ที่ดินเนื ้อที่ 8-3-30.5 ไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ อ้ อมน้ อย

108.42

บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของ

รวมทัง้ หมด

จำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิ น
วงเงินค ้ำประกันรวม 1,584.00 ล้ ำนบำท
จำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิ น
วงเงินค ้ำประกันรวม 402.00 ล้ ำนบำท
จำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิ น
วงเงินค ้ำประกันรวม 506.33 ล้ ำนบำท

880.22

หมำยเหตุ : *มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมจำนวน 880.22 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี โดย อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ
วันที่ 1 มกรำคม 2557 จำนวน 260.15 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวดจำนวน 92.50 ล้ ำนบำท และอีกส่วนหนึ่งได้ มีกำรโอนมำจำกต้ นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ จำนวน
527.57 ล้ ำนบำท
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** อยู่ระหว่ำงกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ กบั บริ ษัทฯ

เนื่องจำกผู้ประเมินได้ ประเมินรำคำทรัพย์สนิ รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในส่
้ วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและต้ นทุนพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ง
หำกแยกมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกมำนัน้ จะได้ มลู ค่ำ รวมประมำณ 757.59 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ดีจำกกำรสอบถำมผู้ประเมินรำคำ โดยพิจำรณำจำก
วัตถุประสงค์กำรใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สนิ สภำพแวดล้ อม และภำยใต้ เงื่อนไขที่ดินมีทำงเข้ ำออกโดยสมบูรณ์และถูกต้ องตำมกฎหมำยนัน้ รวมถึงกำรที่ทรัพย์สินไม่ถกู ทำ
กำรรอนสิทธิและถูกทำให้ เกิดกำรด้ อยค่ำ เช่น มีกำรขุดหน้ ำดิน เป็ นต้ น ดังนัน้ หำกมีกำรประเมินรำคำใหม่ รำคำประเมินของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนัน้ อำจจะไม่
ต่ำกว่ำรำคำประเมินในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ต้ องพิจำรณำควบคูไ่ ปกับปั จจัยเศรษฐกิจโดยรวมด้ วย

5.1.3 ต้ นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงที่พฒ
ั นำแล้ ว และที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงระหว่ำงพัฒนำ โดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 เท่ำกับ 4,010.85 ล้ ำนบำท สรุปเป็ นแต่ละโครงกำรได้ ดงั นี ้
ชื่อโครงการ
1. สำเพ็ง 2 เฟส 1

ลักษณะ
โครงการ
อำคำรพำณิชย์

พืน้ ที่ทงั ้ หมด มูลค่ าตามบัญชี ณ ราคาประเมิน
(ไร่ )
30 มิถุนายน 2557 (ล้ านบาท)
18-2-56.3
225.271/
569.40
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วันที่
กรรมสิทธิ์
ประเมิน
9 ม.ค.2557
CNC

ภาระผูกพัน
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
จ ำ น อ ง เ ป็ น ภำระค ำ้ ประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 626.83 ล้ ำนบำท (ได้
สถำบันกำรเงิน
ชำระหนีเ้ สร็ จสิน้ แล้ ว
โดยได้ รั บ จดหมำย
จำกสถำบัน กำรเงิ น
เ มื่ อ วั น ที่ 26
พฤษภำคม 2557)
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2. สำเพ็ง 2 เฟส 2

ลักษณะ
โครงการ
อำคำรพำณิชย์

3. สำเพ็ง 2 เฟส 3

อำคำรพำณิชย์

9-2-61.4

221.293/

313.46 16 ม.ค.2557

SPZ และ
JPM

4. สำเพ็ง 2 เฟส 4

อำคำรพำณิชย์

95-0-97.7

1,805.684/

1,305.93 16 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

5. ทิวลิป สแควร์

อำคำรพำณิชย์
คอนโดมิเนียม
ศูนย์กำรค้ ำชุมชน
คอนโดมิเนียม
ศูนย์กำรค้ ำชุมชน

33-0-96.8

277.005/

506.20 17 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

120-0-07.0

664.155/

744.10 16 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

15-1-17.0

284.65 7/

263.03 16 ม.ค.2557

บริ ษัทฯ

ชื่อโครงการ

6. ไมอำมี่ บำงปู

7. สำเพ็ ง 2 เรสซิ คอนโดมิเนียม
เด้ นท์
รวมทัง้ หมด

พืน้ ที่ทงั ้ หมด มูลค่ าตามบัญชี ณ ราคาประเมิน
(ไร่ )
30 มิถุนายน 2557 (ล้ านบาท)
36-2-20.1
532.812/
1,340.00

4,010.84

4,942.12

หมำยเหตุ : ประเมินรำคำทรัพย์สินทังหมดโดยบริ
้
ษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
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วันที่
ประเมิน
9 ม.ค.2557

กรรมสิทธิ์
JGL

ภาระผูกพัน
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
จ ำ น อ ง เ ป็ น ภำระค ำ้ ประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 1,233.36 ล้ ำนบำท
สถำบันกำรเงิน
จ ำ น อ ง เ ป็ น ภำระค ำ้ ประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 180.46 ล้ ำนบำท
สถำบันกำรเงิน
จ ำ น อ ง เ ป็ น ภำระค ำ้ ประกัน รวม
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ 1,584.00 ล้ ำนบำท
สถำบันกำรเงิน
จ ำ น อ ง เ ป็ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ
สถำบันกำรเงิน
จ ำ น อ ง เ ป็ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ
สถำบันกำรเงิน
จ ำ น อ ง เ ป็ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น กั บ
สถำบันกำรเงิน

ภำระค ำ้ ประกัน รวม
506.33 ล้ ำนบำท
ภำระค ำ้ ประกัน รวม
402.00 ล้ ำนบำท
ภำระค ำ้ ประกัน รวม
176.80 ล้ ำนบำท
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ลำดับที่ 1 โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 โดยทังโครงกำรมี
้
อำคำรพำณิชย์รวม 151 ยูนิต และได้ มีกำรขำยและโอนกรรมสิทธิ์บำงส่วนให้ กบั ลูกค้ ำ ณ วันที่ประเมินรำคำ มีอำคำรพำณิชย์จำนวน 91
ยูนิต โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Comparison Approach)
ลำดับที่ 2 โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 บริษัทประเมินได้ แบ่งทรัพย์สินเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในส่วนของอำคำรพำณิชย์ โดยทังโครงกำรมี
้
อำคำรพำณิชย์รวม 325 ยูนิต
และได้ มีกำรขำยและโอนกรรมสิทธิ์ บำงส่วนให้ กับลูกค้ ำ ณ วันที่ประเมินรำคำ ทรัพย์สินประกอบด้ วย ที่ดินเนือ้ ที่ 16-0-93.6 ไร่ สิ่งปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำรพำณิชย์จำนวน 287 ยูนิต รำคำ
ประเมิน 1,161 ล้ ำนบำท โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Comparison Approach) กลุม่ ที่ 2 ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง ได้ แก่ ที่ดินเนื ้อที่ 1-2-39.5 ไร่ และ
อำคำรจอดรถ 9 ชัน้ 2 อำคำร รำคำประเมิน 179 ล้ ำนบำท โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) กลุม่ ที่ 3 เป็ นที่ดินเปล่ำเนื ้อที่
18-2-87 ไร่ ซึง่ เป็ นสำธำรณูปโภคในโครงกำร ผู้ประเมินจึงไม่ได้ ประเมินมูลค่ำครัง้ นี ้
ลำดับที่ 3 โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 ณ วันที่ประเมินรำคำ ที่ดินเนื ้อที่ 9-2-61.4 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่อยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ ำงเป็ นอำคำรพำณิชย์รวม 37 ยูนิต โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธี
ต้ นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
ลำดับที่ 4 โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 (โซนอเวนิวและโซนประตูน ้ำ) ณ วันที่ประเมินรำคำ ที่ดินเนือ้ ที่รวม 95-0-97.7 ไร่ สิ่งปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้ 121 ยูนิต และอำคำรพำณิชย์ 3
ชันครึ
้ ่ง จำนวน 283 ยูนิต อำคำรจอดรถ 9 ชัน้ 1 อำคำร โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)
ลำดับ ที่ 5 โครงกำรทิ วลิป สแควร์ โดยประเมิน รำคำทรัพย์ สินในส่ว นของที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้ ำงที่เป็ นสำนักงำนขำย ประเมิน มูล ค่ำ ทรั พย์สิน ด้ วยวิ ธี ต้ นทุน ทดแทน ( Depreciated
Replacement Cost Approach)
ลำดับที่ 6 โครงกำร ไมอำมี่ บำงปูโดยประเมินรำคำทรัพย์สินเฉพำะในส่วนของที่ดิน โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Comparison Approach)
ลำดับที่ 7 โครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์ โดยประเมินรำคำทรัพย์สินเฉพำะในส่วนของที่ดิน โดยประเมินมูลค่ำทรัพย์สินด้ วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Comparison Approach)
: มูลค่ำตำมบัญชี ณ 30 มิถนุ ำยน 2557
1/
สำเพ็ง 2 เฟส 1 มูลค่ำตำมบัญชี ณ 30 มิ.ย. 2557 เท่ำกับ 225.27 ล้ ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 ซึง่ มูลค่ำเท่ำกับ 629.70 ล้ ำนบำท (93 ยูนิต) และต่ำกว่ำรำคำ
ประเมิน เนื่องจำกมีกำรทยอยโอนกรรมสิทธิ์บำงส่วน ทำให้ มีอำคำรพำณิชย์เหลืออยูจ่ ำนวน 31 ยูนิต
2/
สำเพ็ง 2 เฟส 2 มูลค่ำตำมบัญชี ณ 30 มิ.ย. 2557 เท่ำกับ 532.81 ล้ ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2556 ซึง่ มูลค่ำเท่ำกับ 1,158.64 ล้ ำนบำท (287 ยูนิต) และต่ำกว่ำ
รำคำประเมิน เนื่องจำกมีกำรทยอยโอนกรรมสิทธิ์บำงส่วน ทำให้ มีอำคำรพำณิชย์เหลืออยูจ่ ำนวน 125 ยูนิต
3/
สำเพ็ง 2 เฟส 3 มูลค่ำตำมบัญชีบญ
ั ชีณ 30 มิ.ย.2557 ลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค.2556 และต่ำกว่ำรำคำประเมินเป็ นผลจำกกำรโอนที่ดินบำงส่วนที่จะพัฒนำเพื่อเป็ นพื ้นที่
ให้ เช่ำเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
4/
สำเพ็ง 2 เฟส 4 มูลค่ำตำมบัญชีณ 30 มิ.ย.2557 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค.2556 และสูงกว่ำรำคำประเมินเป็ นผลมำจำกควำมคืบหน้ ำงำนก่อสร้ ำงที่เพิ่มขึ ้น
5/
ทิวลิป สแควร์ และไมอำมี่ บำงปู มูลค่ำตำมบัญชีณ 30 มิ.ย.2557 ลดลงเมือ่ เทียบกับมูลค่ำตำมบัญชี ณ 31 ธ.ค.2556 และตำ่ กว่ำรำคำประเมินเป็ นผลจำกกำรโอนที่ดินบำงส่วนที่จะพัฒนำ
เพื่อเป็ นพื ้นที่ให้ เช่ำเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
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6/

สำเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์ รำคำประเมินต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเนื่องจำก ณ วันที่ประเมินรำคำทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ ำงสิ่งปลูกสร้ ำงใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมทังมี
้ กำรบันทึกบัญชีคำ่ ถม
ที่ดิน และค่ำพัฒนำโครงกำรเข้ ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี
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5.2 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังต่อไปนี ้
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี (บาท)

รายการ

วันที่ 31 ธ.ค.2554

วันที่ 31 ธ.ค.2555

วันที่ 31 ธ.ค.2556

วันที่ 30 มิ.ย.2557

48,623

163,984

3,878,434

3,540,811

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยทังหมด
้
4 บริ ษัท คือ
1.
2.
3.
4.

บริ ษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ ) จำกัด (“CNC”)
บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด (“JGL”)
บริ ษัท สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จำกัด (“SPZ”)
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมนเนจเมนท์ จำกัด (“JPM”)

ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ บันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยดังกล่ำว ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท ฯ โดยวิธีรำคำทุน ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท
CNC
JGL
SPZ
JPM

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
150.00
200.00
110.00
300.00

ทุนชาระแล้ 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
รวมทัง้ สิน้

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
(ล้ านบาท)
134.97
199.97
109.97
300.00
744.91

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในด้ ำนนโยบำยกำรลงทุน เพื่อเป็ นแนวทำงสำหรั บกำรลงทุน ในบริ ษั ทย่อ ยและ/หรื อบริ ษัท ร่ ว มในอนำคต ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 จึงได้ มีกำรกำหนดแนวทำงกำรลงทุนไว้ ดงั นี ้
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 กำรลงทุนในบริ ษัทอื่นนัน้ จะมีทงกำรร่
ั้
วมกับผู้ร่วมทุนเพื่อจัดตังบริ
้ ษัทใหม่และกำรเข้ ำซื ้อหุ้นในบริ ษัทอื่น โดยบริ ษัทฯ มี
นโยบำยในกำรเข้ ำร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจและบริ หำรงำนที่ไปในทิศทำงเดียวกับของบริ ษัท
 ธุรกิจที่จะเข้ ำร่วมลงทุนจะต้ องเป็ นธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อกำรทำธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษัท ฯ โดยกำรเข้ ำ
ลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ จะต้ องเป็ นไปตำมนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจและแผนยุทธศำสตร์ ของบริ ษัทฯ
 ธุรกิ จที่จะเข้ ำลงทุนจะต้ องผ่ำนกำรวิเครำะห์ ปัจจัยพืน้ ฐำนของธุรกิ จที่จะเข้ ำไปลงทุน แนวโน้ มของธุรกิ จ รวมถึง
ประเมินอัตรำผลตอบแทนและควำมเสีย่ งในอนำคต
 กำรเข้ ำลงทุนจะต้ องไม่ทำให้ เกิดปั ญหำสภำพคล่องต่อบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
 บริ ษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สงู พอเพื่อให้ สำมำรถเข้ ำไปมีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทที่เข้ ำไปร่วมลงทุนได้
 บริ ษัทฯ จะทบทวนกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ สอดคล้ องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของบริ ษัทฯ ในแต่
ละขณะ
 กำรลงทุนจะต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ตำมข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง โดยจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์ ใ นกำรท ำรำยกำรที่ มี นัย ส ำคัญ ที่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยเป็ นกำรได้ ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น แ ละประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษัทจดทะเบียนใน
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
 บริ ษัทฯ จะควบคุมดูแลบริ ษัทที่เข้ ำไปลงทุนด้ วยกำรส่งกรรมกำรเข้ ำไปเป็ นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยตัวแทน
ดังกล่ำวของบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นบุคคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมที่
บริ ษัทเข้ ำไปลงทุน โดยตัวแทนของบริ ษัทฯ จะต้ องบริ หำรจัดกำรธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/
หรื อบริ ษัทร่วมนันๆ
้
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 11/2557 วันที่ 22 กันยำยน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ CNC, JGL และ
SPZ ดำเนินกำรปิ ดบริ ษัทหลังจำกที่ได้ ก่อสร้ ำงอำคำรพำณิชย์ โอนกรรมสิทธิ์อำคำรพำณิชย์ดงั กล่ำวให้ แก่ลกู ค้ ำทุกรำย
พร้ อมดำเนินกำรจัดตังนิ
้ ติบคุ คลและโอนทรัพย์สนิ สำธำรณูปโภคให้ กบั นิติบคุ คลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วน JPM ให้ ดำเนิน
ธุรกิจต่อไป
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นโยบายการบริหารงานบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนในกรณี ที่บริ ษัทย่อย จะดำเนินกำรซือ้ หรื อขำยทรั พย์ สิน หรื อตกลงเข้ ำทำรำยกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน ตำมประกำศและหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ กำรดำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำว บริ ษัทย่อยจะต้ องปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องก่อนทุกครัง้ นอกจำกนี ้ หำกบริ ษัทย่อยมีกำรดำเนินกำรที่อำจเกิดผลเสียหำยต่อ
บริ ษัทฯ ตัวแทนของบริ ษัทฯ ที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทนันๆ
้ ต้ องรำยงำนให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ
รับทรำบ และขอมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ ต่อไป
5.4 สรุ ปสัญญาหลักที่สาคัญในการดาเนินงาน
5.4.1 สัญญาจ้ างเหมาก่ อสร้ าง
สัญญำจ้ ำงเหมำก่อสร้ ำงของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ได้ กำหนดเงื่อนไขในสัญญำไว้ เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน โดยสรุ ป
สำระสำคัญเงื่อนไขหลักได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ
เงื่อนไขกำรว่ำจ้ ำง

บริ ษัท (“ผู้วำ่ จ้ ำง”) และคูส่ ญ
ั ญำ (“ผู้รับจ้ ำง”)
 ผู้ว่ำจ้ ำงมีสิทธิ ที่จะสัง่ ให้ ผ้ ูรับจ้ ำงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขงำนส่วนใดส่วนหนึ่งที่
เห็นว่ำไม่ถกู ต้ องตำมแบบแปลนหรื อกำรก่อสร้ ำงไม่ดี
 ผู้วำ่ จ้ ำงมีสทิ ธิแก้ ไขเพิ่มเติม ลดหรื อเพิ่มงำนจำกแบบก่อสร้ ำง โดยไม่ต้องทำ
สัญญำใหม่ โดยผู้วำ่ จ้ ำงจะแจ้ งให้ ทรำบเป็ นหนังสือ ก่อนกำรดำเนินกำร
 ผู้ว่ ำ จ้ ำงมี สิ ท ธิ เ ปลี่ ย นแปลงวัส ดุที่ ใ ช้ ได้ โดยหำกเป็ นกำรเปลี่ ย นแปลง
เพิ่มเติมนอกจำกแบบและสัญญำที่ระบุไว้ ผู้ว่ำจ้ ำงจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำย
เพิ่มเติมทุกประกำร
 ผู้วำ่ จ้ ำง ตัวแทน/หรื อ ผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ ำง มีสิทธิสงั่ ระงับกำรก่อสร้ ำง
หรื อสัง่ ให้ รือ้ ถอนเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหำกเห็นว่ำผลงำนที่ ผู้รับจ้ ำงกระทำขึ ้น
ผิดจำกแบบก่อสร้ ำงหรื อรำยละเอียดที่ตกลงกันไว้ หรื อวัสดุสมั ภำระที่ใช้
หรื อที่จะใช้ ไม่มีคุณภำพดี หรื อไม่ตรงตำมแบบที่ตกลงกันไว้ เมื่อผู้รั บจ้ ำง
ได้ รับคำสัง่ แล้ ว จะต้ องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ทันทีโดย ผู้รับจ้ ำงเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรแก้ ไขนันๆ
้
 ผู้ว่ ำ จ้ ำงมี ที่ ป รึ ก ษำและผู้ค วบคุม งำนก่ อ สร้ ำง มี อ ำนำจตรวจสอบงำน
ก่อสร้ ำงได้ ทุกเวลำตลอดจนช่วยชีแ้ จงแบบก่อสร้ ำง แก้ ปัญหำงำนก่อสร้ ำง
ตรวจสอบงำน และอนุมตั ิกำรเบิกงวดงำนเบื ้องต้ น โดย ผู้รับจ้ ำง จะต้ องให้
ควำมร่วมมือและอำนวยควำมสะดวกในกำรควบคุมงำนและตรวจสอบงำน
ให้ เป็ นไปตำมแบบ BOQ
 กำรเพิ่มลดงำนก่อสร้ ำง ทังสองฝ่
้
ำยจะต้ องตกลงรำคำค่ำจ้ ำงเพิ่มลดตำม
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ปริ มำณที่เป็ นจริ งและรำคำต่อหน่วยที่ระบุตำมเอกสำรแนบท้ ำยสัญญำนี ้
ก่อนกำรดำเนินงำนนันๆ
้ กำรเพิ่มปริ มำณงำนก่อสร้ ำงไม่เป็ นเหตุให้ ขยำย
ระยะเวลำกำรก่อสร้ ำง เว้ นแต่จะได้ รับอนุมัติจำกผู้ ว่ำจ้ ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
วัสดุที่นำมำใช้ งำนทุกชนิด ผู้รับจ้ ำงจะต้ องส่งตัวอย่ำงหรื อลำยละเอียดเพื่อ
ขออนุมตั ิจำกผู้ควบคุมงำนตรวจสอบก่อน ไม่น้อยกว่ำ 10 วันทำกำร เมื่อ
ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว จึงจะนำเข้ ำมำใช้ งำนได้
ผู้รับจ้ ำงจะต้ องจัดให้ มีสญ
ั ญำประกันภัยเบ็ดเตล็ดครอบคลุมควำมเสียหำย
ต่อบุคคลและทรัพย์สนิ ที่เกิดขึ ้นในสถำนที่ก่อสร้ ำงและสถำนที่ใกล้ เคียง ผู้รับ
จ้ ำงจะรั บผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ ้นภำยในพืน้ ที่ก่อสร้ ำง ไม่ว่ำจะ
เกิดขึ ้นแก่ทรัพย์สินและ/หรื อแก่บคุ คลใดๆตลอดเวลำที่ผ้ รู ับจ้ ำงรับผิดชอบ
งำนที่จ้ำง
เมื่อผู้วำ่ จ้ ำงได้ รับมอบอำคำรมำแล้ วก็ตำม เมื่อมีผ้ ซู ื ้ออำคำรต้ องกำรให้ เก็บ
ควำมเรี ยบร้ อยก่อนรับโอน ผู้รับจ้ ำงต้ องจัดหำคนงำนและวัสดุเข้ ำมำเก็ บ
งำนควำมเรี ยบร้ อยจนลูกค้ ำรับโอน
ผู้รับจ้ ำงจะรับผิดชอบต่อคุณภำพของงำนและฝี มือกำรปฏิบตั ิงำนต่อไปอีก 1
ปี ภำยหลังวันที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงได้ รับมอบงำนครัง้ สุดท้ ำยเป็ นหนังสือจำกผู้ลงนำม
ตำมสัญญำแล้ ว หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ ้นภำยในกำหนดเวลำ ผู้รับ
จ้ ำงจะเป็ นผู้รับผิดชอบงำนแก้ ไขดังกล่ำวโดยเร็ วไม่เกิน 3 วันนับตังแต่
้ ได้ รับ
แจ้ งจำกผู้วำ่ จ้ ำง
ผู้รับจ้ ำงจะไม่โอนสิทธิ และหน้ ำที่ในกำรรั บประกันผลงำนตำมสัญญำนัน้
ให้ แก่บุคคลใดๆ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
เงิ นประกันผลงำนของผู้รับจ้ ำง ทำงผู้ว่ำจ้ ำงจะหักเงิ นประกันผลงำน 3%
ของทุกงวดที่มีกำรตังเบิ
้ กและทำงผู้ว่ำจ้ ำงจะคืนเงินประกันผลงำนให้ ผ้ รู ับ
จ้ ำงครึ่ งหนึ่งของที่หกั ไว้ เมื่อส่งงำนงวดสุดท้ ำยแล้ ว 6 เดือนโดยไม่พบควำม
ชำรุดบกพร่อง และส่วนที่เหลือจะคืนให้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 12 เดือน
โดยนับจำกกำรส่งงำนงวดสุดท้ ำยของผู้รับจ้ ำง แต่หำกพบว่ำงำนที่ผ้ รู ับจ้ ำง
ได้ ทำนัน้ มีควำมชำรุ ดบกพร่ อง มี มูลค่ำกำรซ่อมแซมมำกกว่ำเงิ นประกัน
ผลงำนที่หกั ไว้ เมื่อผู้ว่ำจ้ ำงได้ แจ้ งให้ เข้ ำมำซ่อมแซมแล้ วผู้รับจ้ ำงไม่เข้ ำมำ
ซ่อมแซม ผู้ว่ำจ้ ำงมีสิทธิหกั เงินประกันผลงำนได้ ทงหมด
ั้
แต่หำกเงินประกัน
ผลงำนที่หกั ไว้ ไม่เพียงพอต่อกำรซ่อมแซม ผู้รับจ้ ำงยังคงต้ องรับผิดชอบชดใช้
เงินค่ำงำนส่วนที่เกินจำกกำรซ่อมแซมให้ ผ้ วู ำ่ จ้ ำงจนครบ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิน

เงื่อนไขกำรผิดสัญญำ

 กำรทำสัญญำเป็ นกำรเหมำรวม ผู้รับจ้ ำงต้ องดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จตำม
แบบกำหนด หำกมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ในแบบไม่ได้ ระบุให้ แต่ในกำรใช้ งำน
ต้ องมี ผู้รับจ้ ำงต้ องดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จ หำกผู้รับจ้ ำงแก้ ไขงำนหรื อเพิ่มลด
งำน ผู้วำ่ จ้ ำงจะพิจำรณำรำคำต่อหน่วยที่เสนอหรื อในดุลยพินิจของผู้วำ่ จ้ ำง
 ผู้รับจ้ ำงจะต้ องจัดหำอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ประจำตัวพนักงำนของผู้รับจ้ ำงให้
ครบถ้ วนและจะต้ องปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำนตำมกฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำร
ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนเกี่ ยวกับ
งำนก่อสร้ ำง พ.ศ. 2551 และกฎระเบียบของผู้ว่ำจ้ ำง หำกผู้รับจ้ ำงไม่ปฏิบตั ิ
บริ ษัทฯ จะถือว่ำมีควำมผิดในสัญญำที่ได้ ตกลงกัน ผู้ว่ำจ้ ำงมีสิทธิ ที่จะไม่
รับผิดชอบควำมเสียหำยและอันตรำยที่เกิ ดขึน้ ในบริ เวณพืน้ ที่ ที่ผ้ ูรับจ้ ำง
รับผิดชอบอยูไ่ ม่วำ่ ด้ วยกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 ผู้วำ่ จ้ ำงจะชำระเงินค่ำจ้ ำงให้ ผ้ รู ับจ้ ำงเมื่อผู้รับจ้ ำงได้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงตำม
งวดงำนแล้ วเสร็ จ โดยแบ่งชำระตำมงวดงำนกำรก่อสร้ ำงที่ได้ ตกลงกันไว้
 ค่ำจ้ ำงเหมำทำงำนรวมค่ำวัสดุ, อุปกรณ์, ค่ำแรงต่ำงๆ, ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ตำม
ผลงำนกำรก่อสร้ ำงที่แล้ วเสร็ จเป็ นงวดๆ และผ่ำนกำรตรวจรั บงำนของผู้
ว่ำจ้ ำงหรื อตัวแทนของผู้วำ่ จ้ ำงหรื อผู้ควบคุมงำน
 ผู้รับจ้ ำงจะต้ องส่งงำนแต่ละงวดเป็ นลำยลักษณ์ อักษรผ่ำนผู้ควบคุมงำน
และผู้วำ่ จ้ ำงจะจ่ำยชำระค่ำงำนงวดนันๆ
้ ภำยใน 7 วัน นับจำกผู้ควบคุมงำน
ได้ ตรวจรับงำนแล้ ว
 หำกผู้วำ่ จ้ ำงได้ ชำระหนี ้จำนวนใดๆแทนผู้รับจ้ ำงอันเนื่องมำจำกกำรงำนที่ทำ
ตำมสัญญำนี ้ ผู้วำ่ จ้ ำงมีสิทธิหกั เงินจำนวนดังกล่ำวออกจำกเงินค่ำจ้ ำงตำม
สัญญำนี ้ได้ โดยถือว่ำผู้รับจ้ ำงให้ ควำมยินยอมแล้ ว
 ผู้วำ่ จ้ ำงจะหักเงินประกันเพื่อเป็ นกำรค ้ำประกันผลงำน (Retention) ในอัตรำ
ร้ อยละ 3 จำกเงินที่ได้ รับทุกครัง้ จำกกำรส่งงวดงำนกำรก่อสร้ ำง
 ถ้ ำผู้รับจ้ ำงดำเนินกำรล่ำช้ ำกว่ำ ที่กำหนดไว้ ในสัญญำโดยไม่มีเหตุอนั ควร
และไม่ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ว่ำจ้ ำง ผู้รับจ้ ำงยินดีให้ หกั เงินค่ำปรับอัตรำร้ อยละ
0.3 ของค่ำจ้ ำงตำมสัญญำนี ้ต่อวัน จำกค่ำงวดงำนงวดสุดท้ ำยจนกว่ำงำน
จะแล้ วเสร็ จ และเงินค่ำเสียหำยอื่นที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำงำนล่ำช้ ำ อันเกิดมำ
จำกควำมผิดพลำดของผู้รับจ้ ำง เช่น ค่ำจ้ ำงที่จะจ้ ำงผู้ควบคุมงำน เป็ นต้ น
 ถ้ ำงำนล่ำช้ ำกว่ำแผนงำนที่กำหนดไว้ ในแต่ละช่วงของกำรตรวจสอบผลงำน
โดยไม่มีเหตุอนั ควร ทำงผู้ว่ำจ้ ำงสำมำรถเข้ ำทำกำรจัดหำวัสดุและแรงงำน
เข้ ำทำงำนให้ แทนผู้รับจ้ ำง เพื่อเป็ นกำรเร่ งรัดงำนให้ ทนั แผนงำนที่ตกลงไว้
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ส่วนในเรื่ องมูลค่ำวัสดุและแรงงำนให้ หกั ออกจำกมูลค่ำสัญญำก่ อสร้ ำงใน
งวดนันได้
้ ทนั ทีโดยผู้รับจ้ ำงยินยอม

5.4.2 สัญญาจะซือ้ จะขายที่ดินจัดสรร (มีส่ งิ ปลูกสร้ าง)
สัญญำจะซื ้อจะขำยที่ดินจัดสรรพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ได้ กำหนดเงื่อนไขในสัญญำไว้ เป็ น
มำตรฐำนเดียวกัน โดยสรุปสำระสำคัญเงื่อนไขหลักได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัท (“ผู้จะขำย”) และคูส่ ญ
ั ญำ (“ผู้จะซื ้อ”)

เงื่อนไขกำรชำระเงินและกำรจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

 ผู้จะซื ้อตกลงให้ ถือเอำเงินมัดจำที่ผ้ จู ะซื ้อได้ ชำระในวันที่จองซื ้อทีด่ ินพร้ อมสิง่ ปลูก
สร้ ำง เงินมัดจำที่ผ้ จู ะซื ้อได้ ชำระในวันทำสัญญำ และเงินดำวน์ทผี่ อ่ นชำระตำม
งวดในสัญญำ รวมเป็ นเงินจอง เงินทำสัญญำและเงินดำวน์ที่ผ้ จู ะซื ้อได้ ชำระให้ แก่
ผู้จะขยเป็ ฯกำรชำระค่ำที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง
 ผู้จะซื ้อตกลงชำระค่ำทีด่ ินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงที่เหลืองวดสุดท้ ำยในวันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง ภำยในวันที่กำหนดในสัญญำจะซื ้อจะขำย
ที่ดินจัดสรร (มีสงิ่ ปลูกสร้ ำง) และยินยอมให้ ผ้ จู ะขำยโอนกรรมสิทธิ์ตำ่ งๆ ไม่เกิน
90 วัน นับแต่วนั ครบกำหนดข้ ำงต้ นด้ วย
 ในกำรชำระเงินค่ำที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง ผู้จะขำยต้ องออกหลักฐำนเป็ นหนังสือ
ลงลำยมือชื่อผู้จะขำยหรื อผู้รับเงินให้ แก่ ผู้จะซื ้อ และผู้จะขำย ยอมรับว่ำหลักฐำน
กำรชำระเงินดังกล่ำว และหลักฐำนกำรชำระหนี ้บุริมสิทธิในมูลซื ้อขำย
อสังหำริ มทรัพย์หรื อหนี ้จำนองของผู้จะซื ้อ เป็ นหลักฐำนกำรแสดงกำรชำระรำคำ
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงด้ วย

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบตั ิของผู้จะขำย
และผู้จะซื ้อ

 ผู้จะขำยต้ องจัดให้ มีสำธำรณูปโภคและบริ กำรสำธำรณะในโครงกำรจัดสรรที่ดิน
ตำมที่ได้ รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดิน จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร และ
ตำมที่ผ้ จู ะขำย ได้ โฆษณำไว้ ทังนี
้ ้กำรจัดให้ มีบริ กำรสำธำรณะอำจเปลีย่ นแปลงได้
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดิน
 ผู้จะขำยจะโอนกรรมสิทธิ์ มำตรวัดปริ มำตรและปริ มำณกำรใช้ สำธำรณูปโภคให้
เป็ นชื่อผู้จะซื ้อ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินพร้ อมสิ่ง
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ปลูกสร้ ำง ทังนี
้ ้ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็ นของ ผู้จะซื ้อ
 ผู้จะขำย รับรองว่ำ ผู้จะขำยได้ รับอนุญำตให้ ก่อสร้ ำงอำคำรแล้ วตำมใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงอำคำร
 ผู้จะขำยจะก่อสร้ ำงอำคำรตำมที่ตกลงกันไว้ โดยจัดหำวัสดุที่มีคณ
ุ ภำพดี ตำมที่
กำหนดในแบบแปลนกำรก่อสร้ ำง หำกไม่สำมำรถหำวัส ดุตำมที่กำหนดไว้ จำก
ท้ อ งตลำด ผู้จะขำย ต้ อ งจัดหำวัสดุที่ มี คุณ ภำพเที ยบเท่ำ หรื อ ดีก ว่ำ มำท ำกำร
ก่อสร้ ำง ผู้จะขำย ได้ จดั หำผู้ควบคุมงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อควบคุมงำน
ก่อสร้ ำงให้ เป็ นไปตำมแบบแปลนกำรก่อสร้ ำงตำมสัญญำนี ้ด้ วยแล้ ว
 เมื่อกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ พร้ อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขำยต้ องขนย้ ำยเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ วัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้ และสิง่ รกรุงรังออกไปให้ พ้นบริ เวณที่ก่อสร้ ำง พร้ อม
ทังกลบเกลี
้
ย่ พื ้นดินและทำควำมสะอำดบริ เวณดังกล่ำวให้ เรี ยบร้ อยอยู่ในสภำพที่
ผู้จะซื ้อสำมำรถเข้ ำอยูไ่ ด้ ทนั ที
 ผู้จ ะซื อ้ ยิ น ยอมที่ จ ะออกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรใช้ บริ ก ำรและค่ ำ บ ำรุ ง รั ก ษำบริ ก ำร
สำธำรณะ ตำมอัตรำและระยะเวลำที่กำหนด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หลังจำกนัน้
ชำระปี ต่อปี
 ผู้จะซื อ้ ต้ อ งไม่ใช้ อ ำคำรประกอบกิ จกำรที่ มีกลิ่นเหม็น สกปรกเลอะเทอะ หรื อ
กิ จ กำรเป็ นที่ รั ง เกี ย จหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสีย งดัง เป็ นที่ ร บกวน หรื อ ใช้ สิ ท ธิ์ ใ นพื น้ ที่
ส่วนกลำงเช่น ถนน ให้ เป็ นที่กีดขวำงหรื อก่อควำมเดือดร้ อนรำคำญแก่เพื่อนบ้ ำน
หรื อบุคคลทัว่ ไป
 ผู้จ ะซื อ้ ต้ อ งไม่ใ ช้ อ ำคำรประกอบกิ จ กำรที่ ผิด กฎหมำย หรื อ ขัด ต่อ ควำมสงบ
เรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีงำมของประชำชน และต้ องไม่ก่อควำมรำคำญรบกวน
ควำมสงบสุขแก่ผ้ ูอ ยู่ใกล้ เคี ยง และไม่ยอมให้ บุคคลอื่น กระทำกำรดังกล่ำวใน
อำคำร
เงื่อนไขกำรผิดนัดชำระ

 ผู้จะขำยจะแจ้ งวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงให้
ผู้จะ
ซื ้อทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และหำกผู้จะซื ้อไม่ดำเนินกำรหรื อไม่ยอมรับ
โอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่กำหนดโอน
กรรมสิทธิ์ ถือว่ำ ผู้จะซื ้อผิดสัญญำ และผู้จะซื ้อยินยอมให้ ผู้จะขำยริ บเงินที่ผ้ จู ะ
ซื ้อได้ ชำระมำแล้ วทังสิ
้ ้น

เงื่อนไขกำรบอกเลิกสัญญำ

 คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดผิดสัญญำไม่ว่ำข้ อหนึ่งข้ อใด ให้ ถือว่ำผิดสัญญำทังหมด
้
คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ มีสทิ ธิ์บอกเลิกสัญญำ และเรี ยกค่ำเสียหำยได้ ตำมกฎหมำย
 กรณีกำรแบ่งกำรชำระค่ำที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงไม่เกิน 3 งวด และผู้จะซื ้อ ผิดนัด
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ไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งหรื อกรณีแ บ่งกำรชำระค่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก -สร้ ำงเกิน 3
งวด และผู้จะซื ้อผิดนัดไม่ชำระตังแต่
้ 3 งวดติดต่อกัน โดยเมื่อ ผู้จะขำยได้ บอก
กล่ำวทวงถำมเป็ นหนังสือโดยให้ เวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วันแล้ ว ผู้จะซื ้อ ยังไม่ชำระ ผู้
จะขำยมีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญำได้ ทนั ที และยินยอมให้ ผู้จะขำยริ บเงินที่ ผู้จะซื ้อ
ได้ มีกำรชำระให้ กบั ผู้จะขำยมำแล้ วทังหมด
้
แต่ในกรณีที่ผ้ จู ะขำยผิดสัญญำ ผู้จะ
ขำยยินยอมคืนเงินที่ ผู้จะซื ้อ ได้ ชำระมำแล้ วทังหมดเช่
้
นกัน
กำรเปลีย่ นสัญญำ

 หำกผู้จะซื ้อมีควำมประสงค์จะโอนสิทธิ์ตำมสัญญำนี ้ จะต้ องได้ รับควำมยินยอม
เป็ นหนังสือจำกผู้จะขำยก่อน และผู้จะซือ้ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูรับโอนสิทธิ์ ทรำบถึง
ระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ของ ผู้จะขำย และจะต้ องปฏิบัติตำมสัญญำฉบับนีท้ ุก
ประกำร ในกรณีนี ้ ผู้จะซื ้อ ยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยในกำรโอน
สิทธินี ้ให้ แก่ผ้ จู ะขำยตำมที่ตกลงกัน

เงื่อนไขในกำรรับผิดในควำม
ชำรุดบกพร่อง

 ผู้จะขำยตกลงรับผิดชอบในควำมชำรุ ดบกพร่ องของโครงสร้ ำง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้
ทำกำรก่อสร้ ำง ติดตัง้ ตำมแบบแปลนที่ได้ รับอนุญำตจำกทำงรำชกำร ภำยใน
กำหนด 6 เดือน นับแต่วนั โอนกรรมสิทธิ์ หำกแต่ไม่รวมถึงควำมชำรุ ดบกพร่ อง ที่
เกิดจำกกำรที่ผ้ จู ะซื ้อ ทำกำรแก้ ไขดัดแปลงสิง่ ปลูกสร้ ำงที่ซื ้อขำยโดยไม่ได้ รับควำม
ยินยอมจำก ผู้จะขำย

5.4.3 สัญญาจ้ างบริหารโครงการ
สัญญำจ้ ำงบริ หำรโครงกำรโดยผู้วำ่ จ้ ำงคือ บริ ษัทฯ และ ผู้รับจ้ ำงบริ หำรโครงกำรคือ JPM โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จะกำหนดเงื่อนไขในสัญญำไว้ เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน โดยสรุปสำระสำคัญเงื่อนไขหลักได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ CNC JGL SPZ (“ผู้วำ่ จ้ ำง”) และคูส่ ญ
ั ญำ JPM (“ผู้รับจ้ ำง”)

เงื่อนไขกำรดำเนินงำนของ
ผู้วำ่ จ้ ำงและผู้รับจ้ ำง

 ผู้รับจ้ ำงเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรตลำดและต้ องจัดทำ
แผนงำนกำรตลำด กำรส่งเสริ มกำรขำย และแผนกำรประชำสัมพันธ์สอื่
ต่ำงๆของโครงกำร เสนอให้ ผ้ วู ำ่ จ้ ำงพิจำรณำและอนุมตั ิดำเนินกำร และ
ผู้รับจ้ ำงจะต้ องบริ หำรงำนขำยและกำรตลำดให้ เป็ นตำมแผนกำรขำยที่
ได้ รับอนุมตั ิ
 ผู้วำ่ จ้ ำงจะเป็ นผู้ออกแบบบ้ ำน ผังโครงกำร ภำพเปอร์ สเป็ คทีฟ ผังโครงกำร
รำยละเอียด วัสดุในกำรก่อสร้ ำงและแสดงรำยกำรคำนวณค่ำก่อสร้ ำง
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 78

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
 ผู้รับจ้ ำงจะต้ องเสนอแผนงำนในกำรก่อสร้ ำง ให้ สอดคล้ องกับแผนกำร
ตลำด และควบคุมงำนก่อสร้ ำงให้ เป็ นไปตำมแผนงำนที่ได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผู้วำ่ จ้ ำง
 ผู้รับจ้ ำงประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินเพื่อจัดหำสินเชื่อให้ กบั ลูกค้ ำ
ประสำนงำนกับลูกค้ ำในกำรตรวจรับงำนและกำรโอนกรรมสิทธิ์
 ผู้รับจ้ ำงจะต้ องจัดทำรำยงำนกำรขำย กำรรับเงินจอง กำรรับเงินทำสัญญำ
และกำรรับเงินโอนส่งให้ ผ้ วู ำ่ จ้ ำงเป็ นรำยวัน
 ผู้รับจ้ ำงจะต้ องจัดทำรำยงำนกำรควำมคืบหน้ ำกำรก่อสร้ ำง เป็ นประจำทุก
สัปดำห์และประจำเดือน
เงื่อนไขในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

 ผู้ว่ำ จ้ ำ งตกลงจ่ ำ ยค่ำ ตอบแทนค่ำ บริ ห ำรโครงกำรให้ ผ้ ูรับ จ้ ำ งในอัต รำ
ร้ อยละ 5 ของมูลค่ำโครงกำร โดยชำระค่ำบริ หำรโครงกำรตำมเปอร์ เซ็นต์
งำนก่อสร้ ำงที่แล้ วเสร็ จของเดือนก่อน1
 ผู้รับจ้ ำงสำมำรถวำงบิลและรับชำระเงินได้ ตำมรอบเวลำที่ ผู้วำ่ จ้ ำงกำหนด

ระยะเวลำสัญญำ

12 เดือน หำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ มีควำมประสงค์จะต่อสัญญำจะต้ องแจ้ ง
ให้ อีกฝ่ ำยหนึง่ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อนครบกำหนดสัญญำ 30 วัน

เงื่อนไขกำรผิดสัญญำ

 หำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ประพฤติผิดสัญญำข้ อใดข้ อหนึง่ คูส่ ญ
ั ญำอีก
ฝ่ ำยหนึง่ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ หรื อคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ประสงค์
จะขอเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด ให้ แจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ แก่อีก
ฝ่ ำยหนึง่ ทรำบก่อนล่วงหน้ ำ 30 วัน
 หำกเป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยขึ ้นกับคูส่ ญ
ั ญำ คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยจะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยตำมที่เกิดขึ ้นจริ ง

5.4.4 สัญญาเช่ าพืน้ ที่และสัญญาบริการอาคารสานักงาน (สัญญาบริการถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาเช่ า)
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัท ฯ (“ผู้เ ช่ำ และผู้รับ บริ ก ำร”) และคู่สัญ ญำ บริ ษั ท ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์
จำกัด (“ผู้ให้ เช่ำและผู้ให้ บริ กำร”)

1

โดยอัตรำและวิธีกำรชำระเงินดังกล่ำวจะใช้ กบั โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โครงกำรทิวลิปสแควร์ โครงกำรไมอำมี่ โครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิ
เดนซ์ และโครงกำรในอนำคต สำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1-3 อัตรำและวิธีกำรชำระเงิน จะเป็ นดังนี ้ “ผู้วำ่ จ้ ำงจะจ่ำยค่ำบริหำร
โครงกำรให้ ผ้ รู ับจ้ ำงในอัตรำร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำโครงกำร โดยชำระค่ำบริหำรโครงกำรตำมเปอร์ เซ็นต์งำนก่อสร้ ำงที่แล้ วเสร็จของเดือน
ก่อน

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 79

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
วันที่ลงนำมในสัญญำ
เงื่อนไขกำรเช่ำ

เงื่อนไขกำรบริ กำร

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

4 กันยำยน 2556
 ผู้เช่ำจะเช่ำและรับบริ กำรในพื ้นที่ทงหมด
ั้
1,728 ตรม.
 ผู้เช่ำจะใช้ สถำนที่เช่ำเพื่อเป็ นสำนักงำนของผู้เช่ำในกำรประกอบกิจกำรของ
ผู้เช่ำเท่ำนัน้
 ผู้เช่ำจะดูแลสถำนที่เช่ำ ให้ สะอำดและถูกสุขอนำมัยอยู่ตลอดเวลำ และจะ
ซ่อมแซมควำมเสียหำยใดๆ ให้ อยูใ่ นสภำพดี
 ผู้เช่ำจะอนุญำตให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำหรื อผู้แทนเข้ ำตรวจตรำสถำนที่เช่ำได้ ตลอดเวลำ
อัน สมควร และหำกผู้ใ ห้ เ ช่ ำ แจ้ ง ให้ ซ่อ มแซมแก้ ไข ผู้เ ช่ ำ ต้ อ งด ำเนิ น กำร
ภำยใน 30 วัน
 ผู้เช่ำจะไม่ให้ เช่ำช่วงหรื อโอนสิทธิ กำรเช่ำในสถำนที่เช่ำ ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อ
บำงส่วนให้ แก่บคุ คลอื่นใด เว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกผู้ให้ เช่ำ
แล้ ว
 ผู้เช่ำจะไม่สร้ ำง ต่อเติม หรื อติดตัง้ ท่อ สำยไฟ หรื อเสำในสถำนที่เช่ำ และจะ
ไม่ทำกำรแก้ ไขดัดแปลง หรื อต่อเติม สถำนที่เช่ำ โดยไม่ได้ รับควำมยินยอม
เป็ นหนังสือจำกผู้ให้ เช่ำเสียก่อน
 ตลอดระยะเวลำกำรเช่ ำและระยะเวลำที่ จะขยำยออกไป ผู้ให้ เช่ ำ จะท ำ
ประกันภัยไว้ กบั บริ ษัทประกันภัยหลักในประเทศไทย คุ้มครองควำมเสียหำย
สูญ หำย ส ำหรั บ สถำนที่ เ ช่ ำ โดยให้ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ ำ รั บ ผลประโยชน์ ในส่ว นของ
ทรั พย์ สินของผู้เช่ำ ผู้เช่ ำเป็ นผู้จัดทำประกันภัยเอง หำกเกิ ดอัคคีภัย กำร
โจรกรรม รวมทังเฟอร์
้
นิเจอร์ อุปกรณ์ ตกแต่ง และทรัพย์สินของผู้เช่ำที่เก็บ
รักษำไว้ สถำนที่เช่ำให้ ผ้ เู ช่ำเป็ นผู้รับผลประโยชน์
 ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่ำมีกำรขำยหรื อโอนสถำนที่เช่ำให้ แก่บุคคลอื่น บุค คลอื่น
ดังกล่ำวจะมีสิทธิ และหน้ ำที่ต่อผู้เช่ำเช่นเดียวกับผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำนี ้ทุก
ประกำร โดยผู้เช่ำจะลงนำมในหนังสือรับทรำบกำรโอนสิทธิ โดยกำรโอน
สิทธิดงั กล่ำวจะต้ องไม่เป็ นผลให้ ผ้ เู ช่ำมีควำมรับผิดมำกกว่ำที่มีอยู่เดิมตำม
สัญญำนี ้
 ผู้รับบริ กำรจะชำระค่ำไฟฟ้ ำและน ้ำประปำตำมจำนวนที่ได้ ใช้ ไปในสถำนที่
เช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำร ภำยใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ปรำกฎในใบแจ้ งหนี ้ ซึ่งออก
โดยผู้ให้ บริ กำร โดยจะเป็ นอัตรำตำมจริ งที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรจ่ำยไป
 ผู้ให้ บริ กำรจะจัดให้ มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและพนักงำนทำควำม
สะอำดไว้ บริ กำร โดยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของผู้ให้ บริ กำร
 ผู้เช่ำจะจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรำยเดือน ในอัตรำค่ำเช่ำ 100 บำท/ตร.ม.
และอัตรำค่ำบริ กำร 100 บำท/ตร.ม.
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 80

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลำกำรเช่ำและบริ กำร

กำรยกเลิกสัญญำ

 เริ่ มคิดค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2556
 ปรับเพิ่มขึ ้นได้ ไม่เกิน 10% เฉพำะกรณีที่มีขยำยระยะเวลำเช่ำและบริ กำร
เท่ำนัน้
 ผู้เช่ำชำระเงิ นประกันกำรเช่ำและกำรบริ กำรให้ แก่ ผ้ ูให้ เช่ำและให้ บริ กำร
จำนวนรวม 1,036,800 บำท และจะได้ รั บ คื นเมื่ อ ยกเลิก สัญ ญำเช่ ำ และ
สัญญำบริ กำร
3 ปี นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ ผู้เ ช่ำมีสิทธิ ขยำยระยะเวลำเช่ำได้ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ครำวๆละ 3 ปี ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม โดยระยะเวลำของกำร
รับบริ กำรให้ เป็ นไปตำมระยะเวลำกำรเช่ำ
 หำกผู้ให้ เช่ ำท ำผิ ดข้ อก ำหนดและเงื่ อ นไขในสัญญำ และไม่ท ำกำรแก้ ไข
ภำยใน 30 วัน หลังจำกที่ได้ รับกำรบอกกล่ำวเป็ นหนังสือจำกผู้เช่ำให้ ทำกำร
แก้ ไขดังกล่ำว ผู้เช่ำบอกเลิกสัญญำได้ โดยไม่ถือว่ำผู้เช่ำผิดสัญญำ
 กรณีที่ผ้ เู ช่ำ ขอยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนกำหนดระยะเวลำเช่ำ หรื ออยู่ไม่ครบ
กำหนดระยะเวลำเช่ำ หรื อผู้ให้ เช่ำผิดสัญญำเช่ำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำสำมำรถ
บอกเลิกสัญญำเป็ นหนังสือภำยใน 90 วัน โดยไม่ถือว่ำผู้เช่ำผิดสัญญำ
 ผู้เช่ำไม่ชำระเงินค่ำเช่ำ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน เป็ นเวลำ 30 วัน หลังจำก
ครบกำหนดชำระ
 ผู้เช่ำทำผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญำนี ้และไม่แก้ ไขควำมผิดดังกล่ำว
ภำยใน 30 วัน หลังจำกวันที่ผ้ ใู ห้ เช่ำได้ บอกกล่ำวเป็ นหนังสือให้ ผ้ เู ช่ำทำกำร
แก้ ไข

5.4.5 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จัดทำขึ ้นเพื่อกำหนดเป็ นคำรับรองของบริ ษัทที่อำจจะมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เกี่ยวกับกำรไม่ดำเนินกำรธุรกิจใดๆ ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
หรื อแข่งขันกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยประกอบไปด้ วย 3 กลุม่ รำยละเอียดดังนี ้
5.4.5.1 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สำหรับบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บนที่ดินสิทธิกำรเช่ำระยะยำว (ที่ดินเช่ า) ซึ่งสัญญำดังกล่ำวจะประกอบไปด้ วย 1) ในนำมบริ ษัทและ 2) ใน
ฐำนะกรรมกำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1) สัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (ที่ดินเช่ำ) ในนำมบริ ษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำ”) กับ คูส่ ญ
ั ญำ คือ กลุม่ บริ ษัทที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์บนที่ดิน
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 81

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
สิทธิกำรเช่ำระยะยำว (“ผู้ให้ คำรับรอง”) (ตำมรำยชื่อบริ ษัทโครงกำรบนพื ้นที่
เช่ำในระยะยำวของครอบครัวมโนธรรมรักษำ ส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 1.1 ประวัติ
ควำมเป็ นมำที่สำคัญของบริษัท)
วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

 นับแต่วนั ทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัทผู้ให้ คำรับรองจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย นอกเหนือจำก
โครงกำรของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
 ภำยหลังจำกที่สญ
ั ญำเช่ำที่ดินระยะยำวครบกำหนดหรื อมีกำรยกเลิกสัญญำ
ก่อนกำหนด บริษัทผู้ให้ คำรับรองได้ ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรจนแล้ วเสร็ จ
และปิ ดกำรขำยโครงกำรทังหมดแล้
้
ว บริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง จะหยุดดำเนิน
กิจกำรและดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง เพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเลิกบริ ษัท
และชำระบัญชี
 ณ วันทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง รับรองว่ำ ไม่มีสทิ ธิกำรเช่ำที่ดิน
ระยะยำวอื่นใดนอกเหนือจำกสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว/หรื อแผนหรื อ
โครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจำกโครงกำรของบริ ษัทผู้ให้
คำรับรอง

ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

2) สัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (ที่ดินเช่ำ) ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำ”) กับ คู่สญ
ั ญำ คือ กรรมกำรและผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ ที่ประกอบธุรกิ จ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์บนที่ดินสิทธิกำรเช่ำระยะยำว (“ผู้ให้ คำรับรอง”) (ตำม
รำยชื่อบริ ษัท โครงกำรบนพืน้ ที่เช่ำในระยะยำวของครอบครัวมโนธรรมรั กษำ
ส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 1.1 ประวัติควำมเป็ นมำที่สำคัญของบริ ษัท)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
 นับแต่วันทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัท ผู้ให้ คำรั บรองจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจำก
โครงกำรของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 82

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
 ภำยหลังจำกที่สญ
ั ญำเช่ำที่ดินระยะยำวครบกำหนดหรื อมีกำรยกเลิกสัญญำ
ก่อนกำหนด บริ ษัทผู้ให้ คำรับรองได้ ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรจนแล้ วเสร็ จ
และปิ ดกำรขำยโครงกำรทัง้ หมดแล้ ว บริ ษัทผู้ให้ คำรั บรอง จะหยุดดำเนิน
กิจกำรและดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง เพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเลิกบริ ษัทและ
ชำระบัญชี
 นับ แต่ วัน ท ำสัญ ญำฉบับ นี จ้ นถึ ง 3 ปี ภำยหลัง จำกกำรสิน้ สุด กำรเป็ น
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทของผู้ให้ คำรับรอง ผู้ให้ คำรับรองจะ
ไม่ดำเนิน กำรใดๆ ซึ่ง มีลัก ษณะเป็ นกำรแข่ง ขันกับ ธุร กิ จของบริ ษั ท ฯและ
บริ ษัทย่อย นอกเหนือจำกโครงกำรของบริ ษัทของผู้ให้ คำรับรอง รวมถึงไม่เข้ ำ
เป็ นกรรมกำรและ/หรื อ เป็ นผู้ถือ หุ้นในบริ ษัทตัง้ แต่ร้อยละ 10 ของหุ้น ที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทดังกล่ำว (ไม่ว่ำเพียงผู้เดียวหรื อร่ วมกับ
บุคคลอื่นในนำมของตนเองหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับตน) หรื อเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภำพและลักษณะอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขัน
อันอำจจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

5.4.5.2 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สำหรับบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บนที่ดินกรรมสิทธิ์ (ที่ดินกรรมสิทธิ์) ของบริ ษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ซึ่งในสัญญำดังกล่ำวจะ
ประกอบไปด้ วย 1) ในนำมบริ ษัทและ 2) ในฐำนะกรรมกำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1) สัญญำป้องกัน ควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ (ที่ ดิน กรรมสิทธิ์ ) ในนำมบริ ษัทที่ อำจมีควำมขัดแย้ ง ทำง
ผลประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำ”) กับ คูส่ ญ
ั ญำ คือ บริ ษัทที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์บนที่ดิน
กรรมสิทธิ์ (“ผู้ให้ คำรับรอง”) (ตำมรำยชื่อบริ ษัทโครงกำรบนพื ้นทีก่ รรมสิทธิ์ของ
ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 1.1 ประวัติควำมเป็ นมำที่สำคัญ
ของบริ ษัท)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

 นับแต่วนั ทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัท ผู้ให้ คำรับรองจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งมี
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 83

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจำก
โครงกำรของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
 ภำยหลังจำกที่ได้ ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรองจนแล้ ว
เสร็ จ และปิ ดกำรขำยโครงกำรทัง้ หมดแล้ ว บริ ษัทผู้ให้ คำรั บรอง จะหยุด
ด ำเนิ น กิ จ กำรและด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ นเพื่ อ ให้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง เพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับ
กำรเลิกบริ ษัทและชำระบัญชี
 ณ วัน ท ำสัญ ญำฉบับ นี ้ บริ ษั ท ผู้ใ ห้ ค ำรั บ รอง รั บ รองว่ ำ ไม่ มี แ ผนหรื อ
โครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจำกโครงกำรของบริ ษัทผู้ให้
คำรับรอง
ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

2) สัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (ที่ดินกรรมสิทธิ์) ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำ”) กับ คู่สญ
ั ญำ คือ กรรมกำรและผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ ที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์บนที่ดินกรรมสิทธิ์ (“ผู้ให้ คำรับรอง”) (ตำมรำยชื่อบริ ษัท
โครงกำรบนพื ้นที่กรรมสิทธิ์ของครอบครัวมโนธรรมรักษำ ส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 1.1
ประวัติควำมเป็ นมำที่สำคัญของบริ ษัท)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
 นับแต่วนั ทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัท ผู้ให้ คำรับรองจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจำก
โครงกำรของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
 ภำยหลังจำกที่บริ ษัทผู้ให้ คำรั บรอง ได้ ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรจนแล้ ว
เสร็ จ และปิ ดกำรขำยโครงกำรทัง้ หมดแล้ ว บริ ษั ทผู้ให้ ค ำรั บ รอง จะหยุด
ด ำเนิ น กิ จ กำรและด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ นเพื่ อ ให้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง เพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับ
กำรเลิกบริ ษัทและชำระบัญชี
 นับ แต่วัน ท ำสัญ ญำฉบับ นี จ้ นถึ ง 3 ปี ภำยหลัง จำกกำรสิน้ สุด กำรเป็ น
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทของผู้ให้ คำรับรอง ผู้ให้ คำรับรองจะ
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 84

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ไม่ดำเนิน กำรใดๆ ซึ่ง มีลกั ษณะเป็ นกำรแข่ง ขันกับธุร กิ จของบริ ษัท ฯและ
บริ ษัทย่อย นอกเหนือจำกโครงกำรของบริ ษัทของผู้ให้ คำรับรอง รวมถึงไม่
เข้ ำเป็ นกรรมกำรและ/หรื อ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทดังกล่ำว (ไม่ว่ำเพียงผู้เดียวหรื อร่ วมกับ
บุคคลอื่นในนำมของตนเองหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับตน) หรื อเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภำพและลักษณะอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขัน
อันอำจจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

5.4.5.3 สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สำหรับกลุม่ บริ ษัทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งในเรื่ องธุรกิจเดียวกัน (บจก.บุญยงทัศนีย์และบจก.ทัศนีย์ นิเวศน์) ซึ่งกำรลงนำมในสัญญำดังกล่ำวจะ
ประกอบไปด้ วย 1) ในนำมบริ ษัทและ 2) ในฐำนะกรรมกำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
1) สัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำ”) กับ คูส่ ญ
ั ญำ คือ กลุม่ บริ ษัทของ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่อำจมีควำมขัดแย้ งในเรื่ องธุรกิจเดียวกัน (“ผู้ให้ คำรับรอง”)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

 นับแต่วนั ทำสัญญำฉบับนีจ้ นถึง 3 ปี ภำยหลังจำกกำรสิ ้นสุดกำรเป็ นกลุม่ ผู้
ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ใ นบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ผู้ใ ห้ ค ำรั บ รองจะไม่ด ำเนิ นกำรพัฒ นำ
โครงกำรใดๆ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขัน และก่อให้ เกิ ดควำมเสียหำยกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
 ณ วันทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง รับรองว่ำ ไม่มีโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจำกโครงกำรของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง

ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

2) สัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัท ของ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ (“ผู้รับผลประโยชน์ตำมสัญญำ”) กับ คูส่ ญ
ั ญำ คือ กรรมกำรและผู้ถือ
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หุ้นรำยใหญ่ของกลุม่ บริษัทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่อำจมีควำมขัดแย้ งในเรื่ อง
ธุรกิจเดียวกัน (“ผู้ให้ คำรับรอง”)
วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

ในฐำนะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง
 นับ แต่วัน ทำสัญญำฉบับ นีจ้ นถึง 3 ปี ภำยหลังจำกกำรสิน้ สุด กำรเป็ น
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทของผู้ให้ คำรับรองจะไม่
ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันและก่อให้ เกิดควำมเสียหำยกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
 นับแต่วนั ทำสัญญำฉบับนี ้จนถึง 3 ปี ภำยหลังจำกกำรสิ ้นสุดกำรเป็ นกลุ่ม
ผู้ ถื อ หุ้ นรำยใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ของผู้ ให้ ค ำรั บ รอง ผู้ ให้ ค ำรั บ รองจะไม่
ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันและก่อให้ เกิดควำมเสียหำยกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย รวมถึงไม่เข้ ำเป็ นกรรมกำรและ/หรื อ เป็ นผู้
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นๆ ตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทดังกล่ำว (ไม่ว่ำเพียงผู้เดียวหรื อร่ วมกับบุคคลอื่นในนำมของตนเอง
หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับตน) หรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ น
หุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรั บผิด ในห้ ำ งหุ้น ส่ว นจ ำกัด ซึ่งประกอบธุร กิ จ อัน มี
สภำพและลักษณะอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันอันอำจจะก่อให้ เกิ ด
ควำมเสียหำยกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย นอกเหนือจำกกำรเป็ นกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริ ษัทผู้ให้ คำรับรอง

ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

5.4.6 สัญญาให้ สิทธิในการซือ้ ขายที่ดินก่ อนบุคคลอื่น (บริษัท)
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ กับ คูส่ ญ
ั ญำซึง่ เป็ นบริษัทเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมีกรรมกำรและ/
หรื อผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เข้ ำเป็ นกรรมกำรและ/หรื อ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่ำว (“บริ ษัทที่ให้ สทิ ธิฯ”)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

 นับ แต่ วัน ท ำสัญ ญำฉบับ นี ้ บริ ษั ท ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ฯ จะไม่ ด ำเนิ น กำรใดๆ ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
 ในกรณีที่บริ ษัทที่ให้ สิทธิ ฯ ประสงค์จะขำยที่ดินที่จะขำย (ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อ
แต่บำงส่วน) ให้ แก่บคุ คลใด จะต้ องแจ้ งเรื่ องดังกล่ำวให้ บริ ษัทฯ ทรำบเป็ น
หนังสือ โดยระบุรำยละเอียด และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเสนอขำยที่ดิน
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ดังกล่ำว
เมื่อได้ รับหนังสือเสนอขำยดังกล่ำวจำกบริ ษัท ที่ให้ สิทธิฯ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย มีสทิ ธิเสนอซื ้อที่ดินที่จะขำยจำกบริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ ก่อนผู้ซื ้อรำยอื่น โดย
แจ้ งควำมประสงค์ดงั กล่ำวเป็ นหนังสือให้ แก่บริ ษัทที่ให้ สิทธิ ฯ ภำยในเวลำ
60 วัน นับจำกวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือเสนอขำยจำกบริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ หำก
พ้ นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ ยังไม่ได้ รับหนังสือตอบ
รับกำรเสนอขำยจำกบริ ษัทฯ ให้ ถือว่ำ บริ ษัทฯ สละสิทธิในกำรซื ้อที่ดินที่จะ
ขำยตำมหนังสือเสนอขำยดังกล่ำว โดยบริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ สำมำรถขำยที่ดินที่
จะขำยดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ซู ื ้อรำยอื่นได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกั บกำร
ขำยที่ดินที่จะขำยดังกล่ำวจะต้ องไม่ดีไปกว่ำเงื่อนไขที่บริ ษัทที่สิทธิฯ ได้ เสนอ
ให้ บริ ษัทฯ
 ภำยหลังจำกที่ขำยที่ดินที่จะขำยทังหมดแล้
้
ว บริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ จะหยุดกำร
ด ำเนิ น กิ จ กำรและด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ นเพื่ อ ให้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ เพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำร
เลิกบริ ษัทและชำระบัญชี
 ณ วันทำสัญญำฉบับนี ้ บริ ษัทที่ให้ สิทธิ ฯ รับรองว่ำ ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน/
หรื อแผนหรื อโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ อื่ นใดนอกเหนือจำกที่ดิน ที่
จะขำย ในกรณีที่บริ ษัทที่ให้ สิทธิฯ มีหรื อได้ มำซึ่งที่ดินในอนำคต บริ ษัท ที่ให้
สิทธิ ฯ จะให้ สิทธิ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสิทธิ เสนอซือ้ ที่ดิน ดังกล่ำวจำก
บริ ษัทที่ให้ สทิ ธิฯ ก่อนผู้ซื ้อรำยอื่นตำมเงื่อนไขข้ ำงต้ น
ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

5.4.7 สัญญาให้ สิทธิในการซือ้ ขายที่ดินก่ อนบุคคลอื่น (บุคคล)
คูส่ ญ
ั ญำ

บริ ษัทฯ กับ คูส่ ญ
ั ญำซึง่ เป็ นบุคคลที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยเป็ น
กรรมกำรและ/หรื อผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (“บุคคลผู้ให้ สทิ ธิฯ”)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

เงื่อนไขข้ อตกลงและคำรับรอง

 นับ แต่ วัน ท ำสัญ ญำฉบับ นี ้ บุค คลผู้ใ ห้ สิท ธิ ฯ จะไม่ ด ำเนิ น กำรใดๆ ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
 ในกรณีที่บคุ คลผู้ให้ สิทธิฯ ประสงค์จะขำยที่ดินที่จะขำย (ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อ
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แต่บำงส่วน) ให้ แก่บคุ คลใด จะต้ องแจ้ งเรื่ องดังกล่ำวให้ บริ ษัทฯ ทรำบเป็ น
หนังสือ โดยระบุรำยละเอียด และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเสนอขำยที่ดิน
ดังกล่ำว
เมื่อได้ รับหนังสือเสนอขำยดังกล่ำวจำกบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย มีสทิ ธิเสนอซื ้อที่ดินที่จะขำยจำกบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ ก่อนผู้ซื ้อรำยอื่น โดย
แจ้ งควำมประสงค์ดงั กล่ำวเป็ นหนังสือให้ แก่ บคุ คลผู้ให้ สิทธิ ฯ ภำยในเวลำ
60 วัน นับจำกวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือเสนอขำยจำกบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ หำก
พ้ นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ ว บุคคลผู้ให้ สิทธิฯ ยังไม่ได้ รับหนังสือตอบ
รับกำรเสนอขำยจำกบริ ษัทฯ ให้ ถือว่ำ บริ ษัทฯ สละสิทธิในกำรซื ้อที่ดินที่จะ
ขำยตำมหนังสือเสนอขำยดังกล่ำว โดยบุคคลผู้ให้ สิทธิฯ สำมำรถขำยที่ดินที่
จะขำยดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ซู ื ้อรำยอื่นได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ขำยที่ดินที่จะขำยดังกล่ำวจะต้ องไม่ดีไปกว่ำเงื่อนไขที่ บคุ คลผู้ให้ สิทธิ ฯ ได้
เสนอให้ บริ ษัทฯ
 ณ วันทำสัญญำฉบับนี ้ บุคคลผู้ให้ สิทธิ ฯ รับรองว่ำ ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน/
หรื อแผนหรื อโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ อื่ นใดนอกเหนือจำกที่ดิน ที่
จะขำย ในกรณีที่บคุ คลผู้ให้ สิทธิฯ มีหรื อได้ มำซึ่งที่ดินในอนำคต บุคคลผู้ให้
สิทธิ ฯ จะให้ สิทธิ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสิทธิ เสนอซือ้ ที่ดินดังกล่ำวจำก
บุคคลผู้ให้ สทิ ธิฯ ก่อนผู้ซื ้อรำยอื่น ตำมเงื่อนไขข้ ำงต้ น
ผลของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ

 บริ ษัทฯ สำมำรถฟ้ องร้ องดำเนินคดีและเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยกับคูส่ ญ
ั ญำได้

5.4.6 สัญญาเงินกู้ยมื เงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญำกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ 3 แห่ง
สัญญำสิน เชื่ อ รวมทัง้ หมด 8 สัญญำ วงเงิ นรวม 4,082.95 ล้ ำ นบำท เพื่อ นำไปใช้ ในกำรดำเนินธุ รกิ จ
นอกจำกนี ้มีสญ
ั ญำสินเชื่อ 1 สัญญำ ที่ได้ ชำระหนี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว รำยละเอียดดังนี ้
สถาบันการเงินแห่ งที่ 1
สัญญำสินเชื่อที่ 1 (โครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิเด้ นท์)
ผู้ก้ ู
บริ ษัทฯ
ประเภทวงเงิน
เงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้ ในกำรซื ้อทีด่ ินและพัฒนำที่ดินจำนวน 176.80 ล้ ำนบำท
อัตรำดอกเบี ้ย
MLR + 0.75% ต่อปี
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
171.89 ล้ ำนบำท
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หลักประกัน
ผู้ค ้ำประกัน

เงื่อนไขสำคัญ

จดจำนองหลักประกัน
- นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
- นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
- นำยพีระ
นีรพิทกั ษ์
- นำยยงศีล รุ่งชีวำ
 ผู้ก้ จู ะต้ องไม่โอนกิจกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่บคุ คลอื่น ไม่ควบ
หรื อรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น และไม่ลดทุนจดทะเบียน รวมทังต้
้ องไม่หยุด
ดำเนินกิจกำรในส่วนที่เป็ นกิจกำรหลักที่ก่อให้ เกิดรำยได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ให้ ก้ เู ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน
 ผู้ก้ จู ะต้ องไม่เปลี่ยนแปลงประเภทกำรดำเนินกิจกำร อันเป็ นกิจกำรหลักที่
ก่อให้ เกิดรำยได้ ของผู้ก้ ู ซึ่งได้ แ จ้ งต่อผู้ก้ ใู นกำรขอกู้ยืมเงินและในขณะทำ
สัญญำนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ให้ ก้ เู ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
 ผู้ก้ จู ะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู รำบทันทีที่คณะกรรมกำรหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติในเรื่ องใดๆ หรื อมีเหตุกำรณ์ใดๆเกิดขึ ้น อันอำจจะมีผลกระทบต่อกำร
ปฏิบตั ิหรื อกำรชำระหนี ้ตำมสัญญำ

สถาบันการเงินแห่ งที่ 2
สัญญำสินเชื่อที่ 2 (โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4)
ผู้ก้ ู
บริ ษัทฯ
ประเภทวงเงิน
เงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้ ในกำรซื ้อทีด่ ินและพัฒนำที่ดินจำนวน 162.00 ล้ ำนบำท
อัตรำดอกเบี ้ย
MLR + 0.25% ต่อปี
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
162.00 ล้ ำนบำท
หลักประกัน
จดจำนองหลักประกัน
ผู้ค ้ำประกัน
- นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
- บริ ษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด
อย่ำงไรก็ตำมผู้ให้ ก้ จู ะปลดเปลื ้องภำระผูกพันให้ แก่ผ้ คู ้ำประกัน เมื่อ
 ผู้ก้ ไู ด้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ผู้ก้ ไู ด้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
เงื่อนไขสำคัญ
 ผู้ก้ สู ญ
ั ญำว่ำจะไม่ดำเนินกำรขำยหรื อจำหน่ำยไปด้ วยวิธีกำรใดๆ ซึง่ กิจกำร
หรื อทรั พย์ สินหลักที่ใช้ ในกำรประกอบกิ จกำรของผู้ก้ ู โดยไม่ได้ รับควำม
เห็นชอบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ ก้ กู ่อน
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 ดำรงอัตรำส่วนของหนี ้สินทังหมดต่
้
อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
ให้ อยู่ในระดับไม่เกิน 3.5:1 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทผู้ก้ ู
สำหรับรอบบัญชีของปี 2556
 ดำรงอัต รำส่ว นของหนีท้ ัง้ หมดที่ มี ภำระดอกเบีย้ ของผู้ก้ ูต่อ ส่ว นผู้ถื อ หุ้น
(Bearing Interest Debt to Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน 2.75:1 โดยคำนวณ
จำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทผู้ก้ ูสำหรับรอบบัญชีปี 2556
 ให้ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ รักษำสถำนภำพกำรเป็ นผู้มีอำนำจหลักใน
กำรบริ หำรกิ จกำรบริ ษัทผู้ก้ ู ตลอดเวลำระหว่ำงที่สัญญำนีม้ ีผลบังคับใช้
และ/หรื อตรำบใดที่ยงั มีจำนวนเงินใดค้ ำงชำระอยูต่ ำมสัญญำนี ้
 ให้ ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ดำรงสัดส่วนเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริ ษัทผู้ก้ ู
ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษั ทผู้ก้ ู เว้ นแต่กรณีที่ผ้ กู ้ ู
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอแล้ ว ให้ ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ดำรงสัดส่วนกำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ในบริ ษัทผู้ก้ ู ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทผู้ก้ ู

สัญญำสินเชื่อที่ 3 (โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4)
ผู้ก้ ู
บริ ษัทฯ
ประเภทวงเงิน
วงเงินสินเชื่อรวมจานวน 1,422,000,000 บาท แบ่งเป็ น
1) เงินกู้คำ่ ที่ดิน จำนวน 450,000,000 บำท
2) เงินกู้คำ่ พัฒนำสำธำรณูปโภค จำนวน 116,000,000 บำท
3) เงินกู้คำ่ ก่อสร้ ำงอำคำรพำณิชย์และอำคำรจอดรถและวงเงินค ้ำประกันและ/
อำวัลตัว๋ เงินเพื่อค ้ำประกันกำรชำระหนี ้ค่ำวัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง
จำนวนรวม 756,000,000 บำท
4) วงเงินหนังสือค ้ำประกันกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคในโครงกำรฯ และ/
หรื อบำรุงรักษำโครงกำรฯจำนวน 100,000,000 บำท
อัตรำดอกเบี ้ย
MLR + 0.25% ต่อปี
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
788.25 ล้ ำนบำท
หลักประกัน
จดจำนองหลักประกันที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง (ในอนำคต) ของโครงกำร
ผู้ค ้ำประกัน
1) นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
2) นำยพีระ นีรพิทกั ษ์
3) นำยยงศีล รุ่งชีวำ
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เงื่อนไขสำคัญ

4) นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์
5) บริ ษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด (ค ้ำประกันเพิม่ เมื่อ พ.ย.2556)
6) บริ ษัท เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จำกัด (ค ้ำประกันเพิม่ เมื่อ พ.ย.
2556)
อย่ำงไรก็ตำมผู้ให้ ก้ จู ะปลดภำระผูกพันให้ แก่ผ้ คู ้ำประกัน เมื่อ
ก) ผู้ก้ ไู ด้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข) ผู้ก้ ไู ด้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ค) ยอดกำรขำยของผู้ก้ มู มี ลู ค่ำรวมไม่ต่ำกว่ำ 2,072,000,000 บำท โดยผู้ซื ้อ
หรื อผู้ขำยจะซื ้อยูนิตแต่ละรำย ทุกรำย ได้ ทำสัญญำซื ้อขำยหรื อสัญญำจะซื ้อจะ
ขำยยูนติ กับผู้ก้ ู แล้ วแต่กรณี พร้ อมทังได้
้ ชำระเงินดำวน์ และ/หรื อเงินมัดจำ
และ/หรื อเงินอื่นใดทีต่ ้ องชำระเพือ่ จองซื ้อยูนิต รวมกันแล้ วไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 30
ของรำคำขำยของแต่ละยูนติ
 ผู้ก้ ตู กลงและรับรองว่ำจะเริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ ำงโครงกำรฯภำยในวันที่ 30
ธันวำคม 2556
 ให้ ดำรงอัตรำส่วนของหนี ้สินทังหมดต่
้
อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
ให้ อยู่ในระดับไม่เกิน 3.5:1 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัทผู้ก้ ู
สำหรับรอบบัญชีของปี 2556 และปี 2557 และในระดับไม่เกิน 2.5:1 โดย
คำนวณจำกงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท ผู้ก้ ู สำหรั บรอบบัญ ชี ถัด ไปจำกปี
2557 เป็ นต้ นไป
 ให้ ดำรงอัตรำส่วนของหนี ้ทังหมดที
้
่มีภำระดอกเบี ้ยของผู้ก้ ตู ่อส่วนผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมเงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นในบริ ษัทผู้ก้ ู) (Interest Bearing Debt to
Equity Ratio) ให้ ไม่เกิน 2.75:1 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัท
ผู้ก้ ู สำหรับรอบบัญชีปี 2556 และปี 2557
 ให้ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ รักษำสถำนภำพกำรเป็ นผู้มีอำนำจหลักใน
กำรบริ หำรกิ จกำรบริ ษัทผู้ก้ ู ตลอดเวลำระหว่ำงที่สัญญำนีม้ ีผลบังคับใช้
และ/หรื อตรำบใดที่ยงั มีจำนวนเงินใดค้ ำงชำระ หรื อมี ภำระค ้ำประกัน และ/
หรื อภำระกำรอำวัลอยู่ตำมสัญญำนี ้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ ก้ ใู ห้ มีกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
 ให้ ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ดำรงสัดส่วนเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริ ษัทผู้ก้ ู
ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทผู้ก้ ู เว้ นแต่กรณีที่ผ้ กู ้ ู
เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ ว ผู้ก้ ูรับรองและตกลงดำเนินกำรให้ ครอบครัวมโน
ธรรมรั กษำ ดำรงสัดส่วนกำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ในบริ ษัทผู้ก้ ูไม่ต่ำกว่ำ
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ร้ อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทผู้ก้ ู
สถาบันการเงินแห่ งที่ 3
สัญญำสินเชื่อที่ 4 (โครงกำรทิวลิป สแควร์ )
ผู้ก้ ู
บริ ษัทฯ
ประเภทวงเงิน
วงเงินสินเชื่อรวมจานวน 506,330,000 บาท แบ่งเป็ น
1) เงินกู้คำ่ ที่ดินและค่ำก่อสร้ ำง จำนวน 464,330,000 บำท
2) เงินกู้คำ่ พัฒนำสำธำรณูปโภค จำนวน 42,000,000 บำท
อัตรำดอกเบี ้ย
MLR + 0.75% ต่อปี
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
199.78 ล้ ำนบำท
หลักประกัน
จดจำนองหลักประกันที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง (ในอนำคต) ของโครงกำร
ผู้ค ้ำประกัน
1) นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
2) นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
3) นำยยงศีล รุ่งชีวำ
4) นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
ผู้ให้ สนิ เชื่อตกลงปลดภำระบุคคลค ้ำประกันของ นำยทนงศักดิฯ์ นำยยงศีลฯ
และนำยวีระวิทย์ฯ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ นำหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เข้ ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว (โดยนำยธีระชำติ
ฯ ยังคงมีภำระค ้ำประกันสินเชื่ออยู่ )
เงื่อนไขสำคัญ
 ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่กระทำกำรดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ สนิ เชื่อ
1) ผู้รับสินเชื่อจะไม่ควบหรื อรวมกับนิติบคุ คลอื่นใด หรื อดำเนินกำรใดๆ
เพื่อให้ มกี ำรเลิกบริ ษัท กำรชำระบัญชี หรื อกำรเลิกกิจกำร
2) ผู้รับสินเชื่อจะไม่กระทำกำรเปลีย่ นแปลงในสิง่ ซึง่ เป็ นสำระสำคัญอย่ำง
ใดๆเกี่ยวกับประเภทของกิจกำรที่ผ้ รู ับสินเชื่อมุง่ หมำยจะประกอบ
กิจกำรนัน้
3) ผู้รับสินเชื่อจะไม่ดำเนินกำรต่ำงๆเพื่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงนำมแทนผู้รับสินเชื่อ และ/หรื ออำนำจกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมแทนผู้รั บ สิ น เชื่ อ รวมทัง้ จะไม่ด ำเนิ น กำรลดหรื อ เพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียน หรื อทุนชำระแล้ วของบริ ษัทผู้รับสินเชื่อ

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 92

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
สัญญำสินเชื่อที่ 5 (โครงกำร ไมอำมี่ บำงปู)
ผู้ก้ ู
บริ ษัทฯ
ประเภทวงเงิน
วงเงินกู้คำ่ ที่ดินจำนวนไม่เกิน 402,000,000 บำท
อัตรำดอกเบี ้ย
MLR + 0.75% ต่อปี
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
401.33 ล้ ำนบำท
หลักประกัน
จดจำนองหลักประกันที่ดินของโครงกำร
ผู้ค ้ำประกัน
1) นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
2) นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
3) บริ ษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด
ผู้ให้ สินเชื่อตกลงปลดภำระบุคคลค ้ำประกันของ นำยทนงศักดิ์ฯ และนำยวีระ
วิทย์ฯ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด และบริ ษัท
ดัง กล่ ำ วได้ รั บ อนุมัติ ใ ห้ น ำหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เข้ ำจดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
เงื่อนไขสำคัญ
 ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่กระทำกำรดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ สนิ เชื่อ
1) ผู้รับสินเชื่อจะไม่ควบหรื อรวมกับนิติบคุ คลอื่นใด หรื อดำเนินกำรใดๆ
เพื่อให้ มกี ำรเลิกบริ ษัท กำรชำระบัญชี หรื อกำรเลิกกิจกำร
2) ผู้รับสินเชื่อจะไม่กระทำกำรเปลีย่ นแปลงในสิง่ ซึง่ เป็ นสำระสำคัญอย่ำง
ใดๆเกี่ยวกับประเภทของกิจกำรที่ผ้ รู ับสินเชื่อมุง่ หมำยจะประกอบกิจกำร
นัน้
3) ผู้รับสินเชื่อจะไม่ดำเนินกำรต่ำงๆเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมแทนผู้รับสินเชื่อ และ/หรื ออำนำจกรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำมแทนผู้รับสินเชื่อ รวมทังจะไม่
้
ดำเนินกำรลดหรื อเพิ่มทุนจดทะเบียน
หรื อทุนชำระแล้ วของบริ ษัทผู้รับสินเชื่อ

สัญญำสินเชื่อที่ 6 (โครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส2 )
ผู้ก้ ู
JGL
ประเภทวงเงิน
วงเงินสินเชื่อรวมจานวน 1,233,360,000 บาท แบ่งเป็ น
1) เงินกู้คำ่ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงจำนวน 1,123,360,000 บำท
2) วงเงิ นหนัง สือค ำ้ ประกันกำรก่อ สร้ ำงสำธำรณูปโภคในโครงกำร จำนวน
75,000,000 บำท
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 93

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

อัตรำดอกเบี ้ย
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
หลักประกัน
ผู้ค ้ำประกัน

เงื่อนไขสำคัญ

3) วงเงิ น หนัง สื อ ค ำ้ ประกั น กำรสั่ง ซื อ้ วั ส ดุ ก่ อ สร้ ำงในโครงกำร จ ำนวน
25,000,000 บำท
4) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี จำนวน 10,000,000 บำท
เงินกู้ : MLR + 0.5% ต่อปี
O/D : MLR + 1.0% ต่อปี
139.92 ล้ ำนบำท
จดจำนองหลักประกันที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงในอนำคตของโครงกำร
1) นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
2) นำยประโยชน์ สุขศรี กำร
3) นำยยงศีล รุ่งชีวำ
4) นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์
เจ้ ำหนี ต้ กลงปลดภำระบุ ค คลค ำ้ ประกั น ของ นำงสำวเกษณี ฯ ให้ เ มื่ อ ได้
ดำเนินกำรโอนหลักประกันบำงส่วนให้ กบั JGL แล้ ว
 ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่กระทำกำรดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอม
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ สนิ เชื่อ
1) ผู้รับสินเชื่อจะไม่ควบหรื อรวมกับนิติบคุ คลอื่นใด หรื อดำเนินกำรใดๆ
เพื่อให้ มกี ำรเลิกบริ ษัท กำรชำระบัญชี หรื อกำรเลิกกิจกำร
2) ผู้รับสินเชื่อจะไม่กระทำกำรเปลีย่ นแปลงในสิง่ ซึง่ เป็ นสำระสำคัญอย่ำง
ใดๆเกี่ยวกับประเภทของกิจกำรที่ผ้ รู ับสินเชื่อมุง่ หมำยจะประกอบกิจกำร
นัน้
3) ผู้รับสินเชื่อจะไม่ดำเนินกำรต่ำงๆเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำมแทนผู้รับสินเชื่อ และ/หรื ออำนำจกรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำมแทนผู้รับสินเชื่อ รวมทังจะไม่
้
ดำเนินกำรลดหรื อเพิ่มทุนจดทะเบียน
หรื อทุนชำระแล้ วของบริ ษัทผู้รับสินเชื่อ

สัญญำสินเชื่อที่ 7 (โครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส3 อำคำรพำณิชย์ 17 ยูนิต)
ผู้ก้ ู
SPZ
ประเภทวงเงิน
วงเงินสินเชื่อรวมจานวน 80,390,000 บาท แบ่งเป็ น
1) เงินกู้คำ่ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงจำนวน 76,390,000 บำท
2) วงเงินหนังสือค ้ำประกันกำรก่อสร้ ำงสำธำรณูปโภคในโครงกำร และวงเงิน
หนังสือค ้ำประกันกำรสัง่ ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงในโครงกำร จำนวนรวม 4,000,000
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 94

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

อัตรำดอกเบี ้ย
ภำระหนี ้ ณ 31 มี.ค.2557
หลักประกัน
ผู้ค ้ำประกัน

เงื่อนไขสำคัญ

บำท
MLR + 0.5% ต่อปี
33.38 ล้ ำนบำท
จดจำนองหลักประกันที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงในอนำคตของโครงกำร
1) นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
2) นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
3) บริ ษัท เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
ผู้ให้ สนิ เชื่อตกลงปลดภำระบุคคลค ้ำประกันส่วนบุคคลของนำยทนงศักดิ์ฯ และ
นำยวีระวิทย์ฯ ให้ เมื่อบริ ษัทฯ (JSP) ได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน
จำกัด และบริ ษัทดังกล่ำวได้ รับอนุมตั ิให้ นำหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ผู้รับสินเชื่อตกลงจะดำเนินกำรหรื อไม่ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) หำกผู้รับสินเชื่อมีกำรจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมของผู้รับสินเชื่อ ผู้รับสินเชื่อตกลงจะจัดให้ กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมคนใหม่ดงั กล่ำวลงนำมในสัญญำค ้ำประกันเพื่อเข้ ำค ้ำ
ประกันหนี ้วงเงินสินเชื่อที่ผ้ รู ับสินเชื่อมีตอ่ ผู้ให้ สนิ เชื่อตำมสัญญำ
สนับสนุนทำงกำรเงิน โดยจะต้ องดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ ้นภำยในระยะเวลำ
ที่ผ้ ใู ห้ สนิ เชื่อเห็นสมควรกำหนด
2) ผู้รับสินเชื่อจะพัฒนำโครงกำร ในรูปแบบลักษณะกำรขำยทีด่ ินพร้ อมสิง่
ปลูกสร้ ำงเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่ขำยทรัพย์หลักประกันให้
ในรูปแบบลักษณะกำรขำยที่ดินเปล่ำ เว้ นแต่ผ้ รู ับสินเชื่อจะได้ รับควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ สนิ เชื่อ

สัญญำสินเชื่อที่ 8 (โครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส3 อำคำรพำณิชย์ 18 ยูนิต)
ผู้ก้ ู
SPZ
ประเภทวงเงิน
วงเงินสินเชื่อรวมจานวน 100,070,000 บาท แบ่งเป็ น
1) เงินกู้คำ่ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงจำนวน 93,570,000 บำท
3) วงเงินหนังสือค ้ำประกันกำรก่อสร้ ำงสำธำรณูปโภคในโครงกำร และวงเงิน
หนังสือค ้ำประกันกำรสัง่ ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงในโครงกำร จำนวนรวม 6,500,000
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เงื่อนไขสำคัญ

บำท
MLR + 0.5% ต่อปี
50.68 ล้ ำนบำท
จดจำนองหลักประกันที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงในอนำคตของโครงกำร
1) นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
2) นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
3) บริ ษัท เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
เจ้ ำหนี ้ตกลงปลดภำระบุคคลค ้ำประกันส่วนบุคคลของนำยทนงศักดิ์ฯ และนำย
วีระวิทย์ ฯ ให้ เมื่อบริ ษัทฯ (JSP) ได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน
จำกัด และบริ ษัทดังกล่ำวได้ รับอนุมตั ิให้ นำหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ผู้รับสินเชื่อตกลงจะดำเนินกำรหรื อไม่ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) หำกผู้รั บสิน เชื่ อ มีก ำรจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงเพิ่ มเติ มกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมของผู้รับสินเชื่อ ผู้รับสินเชื่อตกลงจะจัดให้ กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมคนใหม่ดงั กล่ำวลงนำมในสัญญำค ้ำประกันเพื่อเข้ ำคำ้
ประกัน หนี ว้ งเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ผ้ ู รั บ สิ น เชื่ อ มี ต่ อ ผู้ใ ห้ สิ น เชื่ อ ตำมสัญ ญำ
สนับสนุนทำงกำรเงิน โดยจะต้ องดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ ้นภำยในระยะเวลำ
ที่ผ้ ใู ห้ สนิ เชื่อเห็นสมควรกำหนด
2) ผู้รับสินเชื่อจะพัฒนำโครงกำร ในรูปแบบลักษณะกำรขำยทีด่ ินพร้ อมสิง่
ปลูกสร้ ำงเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้รับสินเชื่อตกลงจะไม่ขำยทรัพย์หลักประกันให้
ในรูปแบบลักษณะกำรขำยที่ดินเปล่ำ เว้ นแต่ผ้ รู ับสินเชื่อจะได้ รับควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ให้ สนิ เชื่อ

หมายเหตุ : CNC มีสญ
ั ญาเงินกู้ 1 สัญญา วงเงิน 626.83 ล้ านบาท โดยชาระหนี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว พร้ อมปลดภาระค ้าประกัน
ส่วนบุคคล โดยมีจดหมายยืนยันจากสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 96

