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ข้อมูลบริ ษทั
บริษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
1. ลักษณะการดําเนิ นธุรกิ จ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ดําเนิน 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจทีเกีย่ วเนื่องกับ
การลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ (2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บน
หลังคา (Solar PV Rooftop)
โดยธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ ธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯลงทุนและพัฒนา รวมถึง
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ซึ่งส่วนมากโครงการอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว คือ คลังสินค้า และโรงงาน
โดยพิจารณาแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ (1) โครงการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ที่
ส่วนมากจะเป็ นโครงการขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว และ (2) โครงการ Warehouse Farm ทีม่ าตรฐานสูงสําหรับ
โครงการขนาดเล็ก เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า Built-to-Suit เดิม และเพื่อรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทนั ท่วงที
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษทั ฯได้เริม่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคาเพื่อจําหน่ าย
(Solar PV Rooftop) ซึง่ นอกจากจะเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจโดยการต่อยอดจากธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
ลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯยังเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวจาก
นโยบายการสนับสนุ นการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐเมื่อพิจารณาจากแผนส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) (ทีม่ า: AEDP 2012 – 2021)
รายละเอียดของ 2 ธุรกิจหลักของบริษทั ฯมีดงั ต่อไปนี้
1) ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจย่อยดังนี้
1.1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ รายได้คา่ เช่าและบริการ
1.1.1 โครงการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit)
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาและให้เช่าโครงการฯ ขนาดใหญ่ อาทิ อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า และโรงงานขนาดใหญ่ ตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) โดยเน้นทีท่ ําเลทีเ่ ป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ สัญญาเช่าของโครงการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามความต้องการของผูเ้ ช่าส่วนใหญ่จะ
เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวทีม่ อี ายุโดยเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 10 ถึง 15 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ นี้ลกั ษณะของโครงการที่
ทางบริษทั ฯ รับพัฒนา
1.1.2 โครงการ Warehouse Farm
บริษทั ฯ เริม่ พัฒนาโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ช่อื โครงการ Mega Logistics Center โดย
โครงการ Warehouse Farm ของบริษทั ฯ จะประกอบไปด้วยโครงการทัง้ ทีเ่ ป็ นแบบ Built-to-Suit และ
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แบบสําเร็จรูป (General Warehouse) มาตรฐานสูง โดยโครงการประเภท Built-to-Suit ใน
Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตัง้ แต่ 10,000 ถึง 16,000 ตารางเมตร ในขณะทีพ่ น้ื ทีเ่ ช่าของ
โครงการสร้างแบบ (General Warehouse) จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพ้นื ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ต่ออาคารตัง้ แต่
3,000.0 ถึง 5,000.0 ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโครงการแบบ Built-to-Suit แต่ยงั คง
รูป แบบและมาตรฐานของอาคารคลังสินค้าและโรงงานที่มีคุ ณภาพสูงซึ่งเป็ นแนวทางหลัก ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นว่า โครงการ Warehouse Farm จะช่วยรองรับความ
ต้องการขยายพืน้ ทีข่ องลูกค้าปจั จุบนั และเพิม่ ฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ผูเ้ ช่ารายใหม่
1.1.3 โครงการทีบ่ ริษทั ลงทุนเพือ่ นํามาพัฒนาปรับปรุงและให้เช่า
บริษัทฯ มีโครงการที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ทงั ้ ที่ก่อสร้างแล้ว และซื้อที่ดนิ รวมถึงโครงการที่พฒ
ั นาแล้ว
บางส่วน เพือ่ นําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ เพือ่ ปล่อยเช่าให้แก่ลกู ค้าทีส่ นใจ
1.2. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ จําหน่าย
บริษทั ฯ มีนโยบายชัดเจนในการจําหน่ายสินทรัพย์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพือ่ เป็ นแหล่งเงินทุนใน
การพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯจําหน่ ายให้เข้ากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮาส์ ฟนั ด์ (“กองทุนรวม” หรือ
“WHAPF”)
ต่อมาภายหลังกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องมีการเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯจึงพิจารณาจัดตัง้ และจําหน่ าย
สินทรัพย์เข้าสู่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
(“กองทรัสต์” หรือ “WHART”) ด้วย โดยปจั จุบนั กองทรัสต์ดงั กล่าวได้จดั ตัง้ แล้วเสร็จ และเข้าทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2557
1.3. ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม (WHAPF) และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์(WHART) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ถึง 20 ของหน่ วยลงทุนทัง้ หมด เพือ่ ผลตอบแทนใน
รูปเงินปนั ผลที่สมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวม(WHAPF) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์(WHART) นัน้ จะขึน้ อยู่กบั ความต้องการใช้เงินลงทุน และจํานวนเงินทีร่ ะดมทุนได้จากการ
จํา หน่ า ยสิน ทรัพย์ใ ห้แก่ ก องทุ น รวม และกองทรัส ต์ นอกจากนัน้ บริษัท ฯยังได้รบั แต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้
บริษทั ฯมีรายได้ประจําจากค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอันใกล้
2) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop)
ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) เป็ นธุรกิจใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ
ได้รเิ ริม่ ขึน้ ในปี 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง มีแหล่งรายได้ทแ่ี น่ นอน
และมันคงในระยะยาวโดยที
่
ม่ คี วามเสีย่ งตํ่า สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ โดยต่อยอดจากธุรกิจหลัก และยังสอดคล้องกับ
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แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมภายใต้แนวคิดพลังงานสีเขียว (Green Energy)
โดยทีบ่ ริษทั ฯ จะทยอยดําเนินการติดตัง้ แผงโซลาร์บนหลังคาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานทีม่ ี
อยูเ่ ดิมและเริม่ รับรูร้ ายได้ตงั ้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป นอกจากนี้ แผงโซลาร์ยงั ช่วยสร้างคุณประโยชน์เพิม่ เติมให้กบั ผู้
เช่า เนื่องจากแผงโซลาร์จะทําหน้าทีเ่ ป็ นฉนวนกันความร้อนอีกชัน้ หนึ่งให้กบั หลังคาของอาคารคลังสินค้า
เพือ่ ดําเนินการยืน่ ขอคําร้องขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) บริษทั
ฯ ได้ดําเนินการจัดตัง้ บริษทั ย่อยจํานวน 11 บริษทั เพื่อดําเนินธุรกิจดังกล่าว ซึ่งทัง้ หมดถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ
74.99 และบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 25.01 โดย ณ 30 กันยายน 2557 บริษทั ย่อยของ
บริษัทฯได้ดําเนินการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่ กฟน. และ กฟภ. แล้วทัง้ สิ้น จํานวน 4 บริษัท รวม
กําลังการผลิต 3.30 MWp
แนวโน้มของการดําเนินธุรกิจ
1. ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ของบริษทั ฯเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของธุรกิจ
ขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์เป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการ
ทํางาน รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เกิดการเคลือ่ นย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม
การกระจายสินค้า และบริก ารให้มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลสูงสุด โดยต้นทุน ของธุ รกิจโลจิสติก ส์สามารถ
แบ่งเป็ นองค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วนคือ
1. ต้นทุนการขนส่งสินค้า เกีย่ วข้องกับการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย
2. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เกีย่ วข้องกับต้นทุนในการถือครองสินค้าหรือค่าเสียโอกาสจากสินค้าคงคลัง
และต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
3. ต้นทุนการบริหารจัดการ ประกอบด้วยต้นทุนในการสังซื
่ อ้ สินค้า ต้นทุนการจัดซือ้ และจัดการวัตถุดบิ เป็ นต้น

ทีม่ า: สศช.

แผนภาพด้านบนแสดงให้เห็นต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ระหว่างปี 2546 – 2555 (ตัวเลขคาดการณ์) โดยเห็นได้ว่า
ผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่การเริม่ ประกาศใช้แผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ จากร้อยละ
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17.1 ของ GDP ในปี 2550 ลดลงเป็นร้อยละ 14.3 ของ GDP ในปี 2555 (ตัวเลขคาดการณ์)
รายการ
ดัชนีความสามารถโล
จิสติกส์
อันดับโลก
1) พิธกี ารศุลกากร
2) โครงสร้างพืน้ ฐาน
3) การเตรียมการ
ขนส่งระหว่าง
ประเทศ
4) สมรรถนะผู้
ให้บริการโลจิ
สติกส์ทงั ้ ภาครัฐ
และธุรกิจ
5) ระบบการติดตาม
และตรวจสอบ
สินค้า
6) ความตรงต่อเวลา
ของบริการ

สิ งคโปร์ มาเลเซีย

ไทย

ฟิ ลิ ปปิ นส์ เวียดนาม อิ นโดนี เซีย กัมพูชา สปป.
ลาว
3.02
3.00
2.94
2.56
2.50

เมียน
มาร์
2.37

4.13

3.49

3.18

1
4.10
4.15
3.99

29
3.28
3.43
3.40

38
2.96
3.08
3.21

52
2.62
2.80
2.97

53
2.65
2.68
3.14

59
2.53
2.54
2.97

101
2.30
2.20
2.61

109
2.38
2.40
2.40

129
2.24
2.10
2.47

4.07

3.45

2.98

3.14

2.68

2.85

2.50

2.49

2.42

4.07

3.54

3.18

3.30

3.16

3.12

2.77

2.49

2.34

4.39

3.86

3.63

3.30

3.64

3.61

2.95

2.82

2.49

ทีม่ า: ธนาคารโลก

อย่างไรก็ดี ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยยังพัฒนาค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆในภูมภิ าคเอเชีย จากดัชนีตวั ชีว้ ดั ของธนาคารโลกในปี 2555 พบว่าประเทศไทยได้รบั การจัดให้อยูท่ อ่ี นั ดับ 38
ขณะทีป่ ระเทศสิงคโปร์อยู่อนั ดับที่ 1 แต่ในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยอยู่เป็ นอันดับที่ 3
รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
จากการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ต้นทุ นการจัดการโลจิสติก ส์ท่ียงั คงส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ
ความสามารถของผูป้ ระกอบการในประเทศไทย ดังนัน้ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลด
ต้นทุนขององค์กรจึงเป็ นเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการส่วนมาก จากการศึกษาของสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) พบว่า ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะลดสัดส่วนของต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Holding Costs) ได้อกี ประมาณร้อยละ 10.0 จากการพัฒนารูปแบบและทําเลสําหรับ
การจัดเก็บและกระจายสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงโรงงานจึงมี
บทบาทอย่างสูงในการลดต้นทุนส่วนดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพ โดยธุรกิจแต่ละประเภทในแต่ละอุตสาหกรรมย่อมมี
ความต้ อ งการรู ป แบบการจัด เก็ บ สิน ค้า แตกต่ า งกัน คลัง สิน ค้า และโรงงานให้เ ช่ า จึง เป็ น ทางเลือ กหนึ่ ง ของ
ผูป้ ระกอบการต่างประเทศทีต่ ้องการควบคุมเงินลงทุน โดยเฉพาะต้นทุนการดําเนินงานในส่วนที่มใิ ช่กจิ การหลัก
ขององค์กร อีกทัง้ บริษทั ข้ามชาติสว่ นใหญ่ไม่ต้องการกรรมสิทธิ ์ในอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งจะช่วยลดความ
เสีย่ งของบริษทั
นอกจากนัน้ อุปสงค์ของคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพื่อให้เช่า ยังคงมีเพิม่ เติมและต่อเนื่องจาก
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจการจัดการด้านโลจิสติกส์ซ่งึ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ
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ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการในประเทศไทยก็เริม่ ให้ความสนใจใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการด้านโลจิสติกส์ต่างๆ เหล่านี้มาก
ขึ้น บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่มนี โยบายที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ม่ใช่กิจการหลักขององค์กร และไม่มี
ความชํานาญในการลงทุน พัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ด้วยตนเอง ดังนัน้ บริษัทที่อยู่ในภาคอุ ตสาหกรรมจึงมีค วาม
ต้อ งการที่จะให้ผู้ท่มี ีประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญด้านการพัฒนาอสัง หาริม ทรัพย์โ ดยเฉพาะเป็ น ผู้พฒ
ั นา
ก่อสร้างโครงการ
ปจั จุบนั มีผูใ้ ห้บริการพัฒนาคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานให้เช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล
และเขตอุตสาหกรรมสําคัญต่างๆ ทัง้ ในรูปแบบคลังสินค้าและโรงงานสร้างแบบสําเร็จรูป (Ready-built) ให้เช่า และ
แบบทีส่ ร้างขึน้ ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ (Built-to-Suit) อย่างไรก็ตาม คุณภาพของคลังสินค้าและ
โรงงานหลายโครงการในปจั จุ บนั ส่วนใหญ่ อาจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงบางโครงการที่ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของผู้เช่า ดังนัน้ ตลาดการแข่งขันของคลังสินค้า ศูนย์
กระจายสินค้า และโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงจึงถือว่ามีการแข่งขันไม่สงู นัก เนื่องจากในปจั จุบนั มีผพู้ ฒ
ั นาโครงการที่
สามารถสร้างอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานคุณภาพสูงทีต่ งั ้ อยูใ่ นทําเลทีเ่ หมาะสมนัน้ อยูน่ ้อย
2. ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop)
จากนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการลดการพึง่ พาการนํ าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทัง้ เสริมสร้างความมันคงด้
่
านพลังงานในระยะยาว รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดทํา
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ Alternative
Energy Development Plan: AEDP (2012-2021) เพือ่ กําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศซึง่ ได้รบั เห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2554
นอกจากนัน้ กระทรวงพลังงานได้ดําเนินการปรับค่าเป้าหมายใหม่อีกครัง้ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และสถานภาพการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งมีการเติบโตเพิม่ ขึน้
มากกว่าทีค่ าดการณ์ในตอนแรก ทัง้ นี้ การปรับปรุงแผนดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีอกี ครัง้ เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ส่งผลให้เป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51
จากแผนเดิม หรือจาก 9,201 MW เป็น 13,297 MW โดยสามารถสรุปเป้าหมายใหม่ดงั นี้
ประเภทไฟฟ้ า
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนํ้า (ขนาดเล็ก)
พลังงานนํ้าแบบสูบกลับ
พลังงานชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
หญ้าเนเปียร์
พลังงานจากขยะ
พลังงานรูปแบบใหม่
รวม
ทีม่ า: กระทรวงพลังงาน

เป้ าหมาย (MW)
เดิ ม (AEDP 2012)
1,200
2,000
324
1,284
3,630
600
160
3
9,201

ใหม่ (AEDP 2013)
1,800
3,000
324
4,800
600
3,000
400
3
13,927

เมื่อพิจารณาจากกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในปจั จุบนั พบว่าสัดส่วนพลังงาน
ทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศในปี 2556 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10.9 โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ทีม่ สี ดั ส่วนอยู่ทร่ี อ้ ยละ
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9.9 โดยการผลิตไฟฟ้าจาก ชีวมวลมีสดั ส่วนสูงสุด ขณะทีพ่ ลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มกี ารขยายตัวเพิม่ สูงขึน้
ถึงร้อยละ 154 เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาทีต่ ่ําลงและมีประเด็นติดขัดในการพัฒนาน้อยกว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ ทัง้ นี้ สามารถสรุปกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก ณ สิน้ ปี 2556 ดังตารางด้านล่าง
ประเภท
หน่ วย
2555
2556
พลังงานลม
MW
110.93
222.71
พลังงานแสงอาทิตย์
MW
250.68
635.48
พลังงานนํ้า (ขนาดเล็ก)
MW
96.03
104.77
พลังงานชีวมวล
MW
1,956.85
2,230.05
ก๊าซชีวภาพ
MW
172.85
262.73
หญ้าเนเปียร์
MW
พลังงานจากขยะ
MW
42.72
47.48
พลังงานรูปแบบใหม่
MW
0.3
0.3
รวม
MW
2,633.06
3,503.52
ทีม่ า: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

เมือ่ เปรียบเทียบสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนเพือ่ การผลิตไฟฟ้าในปจั จุบนั จํานวน 3,503.52 MW กับกําลัง
การผลิตเป้าหมายตามแผน AEDP 2013 จํานวน 13,927 MW จะเห็นได้วา่ ตลาดของการพัฒนาพลังงานทดแทนจะ
มีขนาดใหญ่ขน้ึ ถึง 4 เท่าตัวภายใน 10 ปีขา้ งหน้านี้ โดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นนั ้ คาด
ว่าตลาดจะสามารถขยายตัวได้อกี ถึง 5 เท่า เนื่องจากกําลังการผลิตในปจั จุบนั มีเพียงจํานวน 635.48 MW ในขณะที่
จํานวนการผลิตเป้าหมายสูงถึง 3,000 MW
2. ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ สุดท้าย (วันที่ 9 พฤษภาคม 2557)
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

ชื่อ
กลุม่ อนันตประยูร
บริษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จํากัด
นางจรีพร อนันตประยูร
นายสมยศ อนันตประยูร
UBS AG Hong Kong Branch
กลุม่ ชลคดีดาํ รงกุล
นายสมพงษ์ ชลคดีดาํ รงกุล
นายสมพงษ์ ชลคดีดาํ รงกุล โดย บลจ. แอสเสทพลัส จํากัด
นางวารุณี ชลคดีดาํ รงกุล
นายวุฒ ิ จารุกรสกุล
นางสาวนลินรัตน์ แซ่อง้ึ
นางเฉลียว ศรีชยั วัฒน์

จํานวนหุ้น
576,167,874
230,418,000
141,786,910
133,962,964
70,000,000
69,610,000
36,400,000
28,380,000
4,830,000
18,454,000
10,088,600
9,976,000

ร้อยละของ
จํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
62.76
25.10
15.45
14.59
7.63
7.58
3.97
3.09
0.53
2.01
1.10
1.09
6

ชื่อ

ลําดับ
6
7
8
9
10
11

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
HSBC (Singapore) Nominee Pte Ltd
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
State Street Bank Europe Limited
นายสมชาย คล่องประมง
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่น
รวม

จํานวนหุ้น
9,625,400
9,394,320
9,010,000
8,496,750
8,420,000
188,749,550
917,992,494

ร้อยละของ
จํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
1.05
1.02
0.98
0.93
0.89
20.56
100.00

หมายเหตุ:
รายชือ่ และจํานวนหุน้ ทีแ่ สดงในตารางข้างต้นนัน้ เป็ นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
อย่างไรก็ด ี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรหุน้ ปนั ผล (Stock Dividend) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีก 45,899,275 หุน้ ทํา
ให้ปจั จุบนั บริษทั ฯมีจาํ นวนหุน้ สามัญจดทะเบียนเท่ากับ 963,891,769 หุน้ อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุน้ ปนั ผลจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้
3. กรรมการบริ ษท
ั ฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
นายสมยศ อนันตประยูร
นางจรีพร อนันตประยูร
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
นายณรงค์ กริชชาญชัย
นายสมศักดิ ์ บุญช่วยเรืองชัย
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
นายพิชติ อัคราทิพย์
นายสมศักดิ ์ ประถมศรีเมฆ
นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์
นายอภิชยั บุญธีรวร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4. ผูบ
้ ริ หารของบริษทั ฯ

รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลําดับ
ชื่อ
1
นายสมยศ อนันตประยูร
2

นางจรีพร อนันตประยูร

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และรักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยพัฒนาโครงการ
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ลําดับ
3
4
5
6

ชื่อ
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
นายสมศักดิ ์ บุญช่วยเรืองชัย
นายสมศักดิ ์ บุญช่วยเรืองชัย

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการจัดการโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
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บุคคล/นิ ติ
บุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. บริษทั เอส
แอนด์ เจ
โฮลดิง้
จํากัด

โดย ผู้ถือ หุ้น ในกลุ่ ม อนั น ต
ประยู ร ได้ แก่ นายสมยศ
อนันตประยูร และนางจรีพร
อนั น ตประยู ร ผู้ถือ หุ้น ใหญ่
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ เ ป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ ถือหุน้
ใน บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮ
ลดิ้ ง จํ า กั ด ร้ อ ยละ 52.50
และร้อยละ 42.50 ตามลําดับ

 ผู้ถือใหญ่ ร่ว มกันกับ บริษัท ฯ

ความสัมพันธ์
ค่าบริการอาคาร
สํานักงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย

ค่าเช่ารถยนต์ของ
บริษทั ฯ





ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

5. รายการระหว่างกัน ปี พ.ศ. 2556 และในช่วง 9 เดือนแรกปี พ.ศ. 2557

571.38

8,042.41

142.85

6,018.63

ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ก.ย.
2556
2557





บริษัท ฯทํา สัญ ญาเช่ า รถยนต์จ าก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง
จํากัด สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย. 2555 ถึง 31 ส.ค.
2556 และต่อสัญญาเพิม่ อีก 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย. 2556 ถึง
28 ก.พ. 2557ด้วยอัตราค่าเช่าเดือนละ 44,500 บาท ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ โดยค่าเช่ารถยนต์ดงั กล่าวเป็ นราคาทีค่ ํานวณจาก

บริษัทฯใช้พ้นื ที่อาคารจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด
เพือ่ ใช้เป็ นสํานักงาน ตามสัญญาการให้บริการสําหรับระยะเวลา 3
ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และมีอตั รา
ค่าบริการสําหรับเดือน ก.ค. 2555 - ธ.ค.2557 เดือนละ 643,175
บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ คิดบนพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการ 2,572.7 ตร.
ม. ทัง้ นี้ อัตราค่าบริการอยู่ในอัตรา 250 บาทต่อ ตร.ม. ซึ่งเป็ น
อัต ราค่ า เช่ า ที่ส ามารถเทียบเคีย งได้กับ ค่า เช่า ในพื้น ที่ใ กล้เ คีย ง
ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

(หน่วย: พันบาท)

9

2. บริษทั อาร์
แอล เคาน์
เซิล จํากัด

บุคคล/นิ ติ
บุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

นายณรงค์ กริช ชาญชัย เป็ น
กรรมการของ บริษั ท ถือ หุ้น
สัดส่วนร้อยละ 33.3 บริษัท
อาร์แอล เคาน์เซิล จํากัด (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และ
เป็นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม
ของ บริษทั อาร์แอล เคาน์เซิล
จํากัด

ความสัมพันธ์







ค่ า ที่ ป รึ ก ษ า
กฎหมายของ
บริษัท และบริษัท
ย่อย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

ค่าซือ้ สินทรัพย์
(รถยนต์)

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

2,345.65

4,082.16

625.14

-

5,056.43

1,102.04

ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ก.ย.
2556
2557





เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย มีง านทางด้ า นกฎหมายที่
ซับซ้อนจํานวนมาก ซึง่ ต้องมีนักกฎหมายทีเ่ ชีย่ วชาญในหลายด้าน
ในขณะที่พ นั ก งานฝ่า ยกฎหมายมีจํ า นวนน้ อ ย และมีข้อ จํ า กัด
เกี่ยวกับประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในกฎหมายเฉพาะด้าน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาทางกฎหมายภายนอก
เพื่อให้คําปรึกษาทางกฎหมายร่วมกับพนักงานฝา่ ยกฎหมายของ
บริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงการช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญา ที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยอัตรา
่
ค่าทีป่ รึกษากฎหมายอยู่ในช่วงอัตรา 2,500-4,000 บาทต่อชัวโมง
(ปี 2556) ซึง่ เป็นอัตราทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่เกินกว่าอัตราตลาด

มูลค่าสุท ธิทางบัญ ชีบวกด้วยอัตรากํ าไรร้อ ยละ
20 สํา หรับ
ระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี และคํานวณเป็ นค่าเช่ารายเดือนดังกล่าว
ปจั จุบ นั บริษัทได้ดําเนิ น การซื้อรถยนต์ในนามบริษัทเอง และใน
อนาคต บริษัท จะไม่ มีก ารเช่ า รถยนต์จ ากบริษัท เอส แอนด์ เจ
โฮลดิง้ จํากัด เพิม่ เติมอีก

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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6. ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

งบการเงิน
ผลประกอบการ
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี 2554-2556 และ ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2556 และ 2557

รายได้คา่ เช่าและบริการ
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน

9M2557
9M2556
2556
2555
2554
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
382 100.00
343 14.36
500 7.06
360 16.60
221 100.00
-

2,046 85.64

6,585 92.94

1,809 83.40

รายได้รวมจากธุรกิ จหลัก

382 100.00

2,389 100.00

7,085 100.00

2,169 100.00

221 100.00

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ

133 34.82

4.98

179 2.53

126 5.81

43 19.46

-

1,923 80.49

4,962 70.04

1,617 74.55

รวมต้นทุนของธุรกิ จหลัก

133 34.82

2,042 85.48

5,141 72.56

1,743 80.36

43 19.46

กําไรขัน้ ต้นจากธุรกิ จหลัก

249 65.18

348 14.57

1,945 27.45

426 19.64

177 80.09

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการ
ร่วมค้า
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและ
จัดการ

(6)

กําไรจากการซือ้ ขายกิจการ

-

ต้นทุนการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน

รายได้อ่นื
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีจา่ ย
กําไรสุทธิ หลังจากการ
ปรับปรุง
หัก : กําไรจากการซื้อขาย
กิ จการ
กําไรสุทธิ หกั กําไรจากกําไร
จากการซื้อขายกิ จการ

-

-

119

1.57

-

-

(1) 0.01

96 25.13

85

3.56

132 1.86

-

-

-

99 25.92

58

2.43

177 46.34

120

69 18.06

-

-

-

-

-

-

-

-

68 3.14

31 14.03

-

350 158.37

84 1.19

45 2.07

19 8.60

5.02

183 2.58

149 6.87

85 38.46

201

8.41

1,712 24.16

253 11.66

430 194.57

1.05

28

1.17

249 3.51

41 1.89

2 0.90

65 17.02

174

7.28

1,464 20.66

213 9.82

428 193.67

-

-

-

65 17.02

174

7.28

4

-

-

-

-

-

1,464 20.66

-

-

-

(350) 158.37

213 9.82

78 35.29

1. รายได้รวม
บริษทั รับรูร้ ายได้จากธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจลงทุนและ
พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทตี ดิ ตัง้ บนหลังคานัน้ บริษทั ถือหุน้ ในรูปแบบของบริษทั ร่วม ทําให้รบั รูเ้ ป็ นส่วนแบ่ง
กําไร/ขาดทุนเท่านัน้
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รายได้รวมจากการดําเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ ประกอบด้วย (1) รายได้ค่าเช่าและบริการ และ (2) รายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน โดยในปี 2556 บริษทั ฯมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็ นร้อยละ 7.06 และ รายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์คดิ เป็นร้อยละ 92.94 ของรายได้รวมจากธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
หากพิจารณาในเชิงรายได้จากธุรกิจหลักรวม สําหรับปี 2555 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักรวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2554
จํานวน 1,948 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 881.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุนให้กบั กองทุนรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ 1,809 ล้านบาท เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในเดือนกันยายน ปี 2554 ส่งผลให้บริษทั ฯ
ชะลอแผนการโอนขายสินทรัพย์ให้กบั กองทุนรวม (WHAPF) ในปี 2554 มาเป็ นช่วงต้นปี 2555
รายได้รวมสําหรับปี 2556 เท่ากับ 7,085 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 4,916 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ
226.6 จากปี 2555 โดยมีปจั จัยมาจาก (1) การเติบโตของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าและบริการ เนื่องจากบริษัทฯมีการพัฒนา
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพือ่ ให้เช่าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าและบริการ
รวมทัง้ หมด 294,261 ตร.ม. เพิม่ ขึน้ จาก 256,434 ตร.ม. ณ สิน้ ปี ก่อน หรือจาก 186,904 ตร.ม. หากไม่นับรวมพืน้ ทีท่ ่ี
ขายให้แก่กองทุนรวม (2) รายได้ค่าบริหารจัดการกองทุนรวมเพิม่ มากขึน้ สืบเนื่องมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
ขนาดกองทุนรวม และ (3) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึน้ 4,776 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
264.0 จากปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวม 2 ครัง้
สําหรับ 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั ฯมีรายได้จากธุรกิจหลักรวมลดลงอย่างมีนยั สําคัญเนื่องจากยังไม่มกี ารจําหน่าย
สินทรัพย์เข้ากองทุนรวม หรือ กองทรัสต์ ทัง้ นี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2557 บริษทั ฯมีรายได้ดงั กล่าวจํานวน 382 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจํานวน 39 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.4 เนื่องจากในงวดดังกล่าวมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าและบริการทีส่ ามารถรับรูร้ ายได้รวมทัง้ หมด 420,096
ตร.ม. เพิม่ ขึน้ จาก 359,746 ตร.ม. ของงวด 9 เดือนของปีก่อนหน้า เนื่องจากในงวดดังกล่าวมีการขายสินทรัพย์ พืน้ ที่
รวม 173,366 ตร.ม. ให้แก่กองทุนรวม (WHAPF)
2. ต้นทุนรวมและอัตรากําไรขัน้ ต้น

รายได้คา่ เช่าและบริการ

9M2557
9M2556
2556
2555
2554
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
382 100.00
343 100.00
500 100.00
360 100.00
221 100.00

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ

133 34.82

119 34.69

179 35.80

126 35.00

43 19.46

กําไรขัน้ ต้นจากการให้เช่า
และบริการ
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน
ต้นทุนการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน
กําไรขัน้ ต้นจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

249 65.18

224 65.31

321 64.20

234 65.00

178 80.54

-

-

2,046 100.00

6,585 100.00

1,809 100.00

-

-

-

-

1,923 93.99

4,962 75.35

1,617 89.39

-

-

-

-

1,623 24.65

192 10.61

-

-

123

6.01
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สําหรับกําไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2554 – 2556 เพิม่ ขึน้ จาก 178 ล้านบาทในปี
2554 เป็ น 1,944 ล้านบาทในปี 2556 หรือ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 230.47 ต่อปี เนื่องจากบริษทั ฯมีการขยาย
สินทรัพย์เข้ากองทุนรวมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 และ 2556 บริษทั ฯขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมเท่ากับ
107,277 ตร.ม. และ 242,896 ตร.ม. ตามลําดับ
ทัง้ นี้หากพิจารณารายธุรกิจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1. ธุรกิจการให้เช่าและบริการ
สําหรับธุรกิจดังกล่าวบริษทั ฯมีอตั รากําไรขัน้ ต้นเท่ากับ 80.54 ในปี 2554 ซึง่ สูงเป็ นพิเศษเนื่องจากบริษทั ฯรับรูร้ ายได้
ค่าเช่าจากสินทรัพย์ท่ตี ดั ค่าเสื่อมราคาเกือบครบทัง้ จํานวนแล้ว อย่างไรก็ดใี นช่วงต้นปี 2555 บริษัทฯได้จําหน่ าย
สินทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF ทําให้ปี 2555 และ 2556 อัตรากําไรขัน้ ต้นของธุรกิจดังกล่าวของบริษทั ฯ
กลับเข้าสูร่ ะดับปกติและค่อนข้างคงที่ ทีร่ อ้ ยละ 64.0 – 65.0
สําหรับในเชิงปริมาณ บริษทั ฯมีกําไรขัน้ ต้นในธุรกิจดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จาก 178 ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 321 ล้านบาทใน
ปี 2556 จากปริมาณพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 258,330 ตร.ม. ในปี 2554เป็ น 294,261 ตร.ม. ในปี 2556
สําหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั ฯมีกําไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ เป็ น 249 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนเท่ากับร้อยละ 11.2 จากการมีพน้ื ทีเ่ ช่าเพิม่ ขึน้ รวมถึงบริษทั ฯรับรูก้ ําไรจากการเช่าอาคาร SJ Infinite I
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเช่นกัน
2.2. ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในปี 2556 และ 2555 เท่ากับร้อยละ 24.6 และ
ร้อยละ 10.6 ตามลําดับ สาเหตุทอ่ี ตั รากําไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2555 อยู่ในระดับที่
ค่อนข้างตํ่า เป็ นผลมาจากขนาดของกองทุนรวม ทีย่ งั ไม่ใหญ่มาก ณ ขณะนัน้ รวมถึงผลกระทบจากปจั จัยอื่นๆ อาทิ
เช่น สภาวะของตลาด ณ ขณะนัน้ ซึ่งทําให้นักลงทุน ต้องการอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ราคาขายไม่
เอือ้ อํานวยแก่บริษทั ฯ มากนัก
3. กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิในปี 2555 มีจาํ นวน 213 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 215 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 50.5 เนื่องจากใน
ปี 2554 มีรายได้พเิ ศษจากกําไรจากการซื้อขายกิจการ ทัง้ นี้หากพิจารณาเฉพาะกําไรจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ปี 2555 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิเพิม่ สูงขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 173.08 จากการขยายพืน้ ทีเ่ ช่าและการขายสินทรัพย์เข้า
กองทุนรวม
สําหรับปี 2556 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ 1,464 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,251 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 589.0 จากปี
ก่อนหน้า โดยในปี 2556 บริษทั ฯมีอตั รากําไรสุทธิทร่ี อ้ ยละ 20.4 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่
เพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าและบริการ รวมไปถึงในปี 2556 บริษทั ฯขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม ทัง้ หมด
2 ครัง้ ส่งผลให้รายได้และกําไรสุทธิของบริษทั ฯ เติบโตอย่างมีนยั สําคัญ
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ทัง้ นี้ กําไรสุทธิสาํ หรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า เนื่องจากต้นทุนทางการเงิน
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 57 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 47.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้มาของ
อาคาร SJ Infinite I รวมถึงเริม่ รับรูผ้ ลขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการแสงอาทิตย์ทเ่ี พิง่ อยูช่ ่วง
เริม่ ต้น
ฐานะการเงิน
งบดุลรวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2556 และ 2557
9M2557
9M2556
2556
2555
2554
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั ่วคราว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

98

0.59

597

1.52

320 2.90

979 11.80

29 0.56

3.59

1,461 12.17

663 6.00

117 1.41

0.1 0.00

2,944 17.71

1,737 14.47

2,225 20.14

1,862 22.44

1,522 29.34

5.70

71 1.37

1.90

124 1.12

3,942 23.41

3,609 30.06

3,332 30.16

3,431 41.35

1,622 31.26

10,786 64.87

7,054 58.75

6,167 55.82

3,937 47.45

3,127 60.27

1,900 11.43

1,342 11.18

1,550 14.03

930 11.21

439 8.46

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,686 76.29

8,396 69.93

7,717 69.84

4,867 58.65

3,566 68.74

รวมสิ นทรัพย์

16,628 100.00 12,006 100.00

11,049 100.00

8,298 100.00

5,188 100.00

6.65

199 1.80

4 0.05

7 0.13

1,424 11.86

1,123 10.16

645 7.77

749 14.44

0.66

91 0.82

986 11.88

596 11.49

1,538 12.81

832 7.53

688 8.29

1,142 22.01

1.12

285 2.58

63 0.76

77 1.48

2,386 28.75

2,571 49.56

อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน – สุทธิ
อื่นๆ

303

1.82

183

1,546

9.30

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

630

3.79

ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

703

4.23

หนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

856

5.15

37

0.22

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้

อื่นๆ

228

798

79

134

473

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

3,772 22.68

3,973 33.09

2,530 22.90

หุน้ กูร้ ะยะยาว – สุทธิ

6,701 40.30

2,695 22.45

2,695 24.39

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
– สุทธิ

2,383 14.33

2,095 17.45

1,502 13.59

2,604 31.38

1,336 25.75

2.67

168 1.52

421 5.07

373 7.19

9,272 55.76

5,111 42.57

4,365 39.51

3,025 36.45

1,709 32.94

13,044 78.45

9,084 75.66

6,895 62.40

5,410 65.20

4,280 82.50

7.65

918 8.31

510 6.15

381 7.34

1,549 12.90

1,549 14.02

1,549 18.67

อื่นๆ
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ทุนทีอ่ อกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้

188

1.13

964

5.80

1,549

9.32

321

918

-

-

-

-

-

-

14

9M2557
9M2556
2556
2555
2554
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
อื่นๆ
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

888

5.34

1.92

1,520 13.76

561 6.76

349 6.73

224 1.87
2,922 24.34

167 1.51
4,154 37.60

267 3.22
2,887 34.79

178 3.43
908 17.50

16,628 100.00 12,006 100.00

11,049 100.00

8,298 100.00

5,188 100.00

183 1.10
3,584 21.55

231

ฐานะทางการเงิน ณ สิน้ ปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมด 5,188 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึง่ มี
จํานวน 3,127 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68.7 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื เพือ่ ขายจํานวน 1,522 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 27.0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 8,298 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนหน้า 3,110 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ 117 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ซึง่ เป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (2) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพิม่ ขึน้ 252.4 ล้านบาท
(3) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 และ 23 และโครงการ อ. พานทอง จ.ชลบุร ี (4)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ ขึน้ 809 ล้านบาทจากการสร้างคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพือ่ รองรับ
ความต้องการพืน้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม่ มากขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 11,049 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนหน้า 2,751 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินลงทุนชัวคราวที
่
เ่ พิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ มีการซือ้ และขายหน่ วยลงทุนระหว่างปี โดยมียอด
ซื้อเพิม่ สุทธิ 546 ล้านบาท และมีการปรับเพิม่ ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนชัวคราวดั
่
งกล่าวจํานวน 1 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐ (2) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 2,231 ล้านบาทจาก
ปี ก่อนหน้า ประกอบด้วยทีด่ นิ อาคารโรงงาน และคลังสินค้า ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค งานระหว่างก่อสร้าง
รวมไปถึงการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 16,628 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปีก่อนหน้า 5,579 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.5 มีสาเหตุหลักมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
3,732 ล้านบาท จากการเข้าซื้อทรัพย์สนิ โครงการ Equinox Office Tower จากบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง อุปกรณ์และงานสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2557 จํานวน 2,015 ล้านบาท รวมถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ ยังมิได้ทาํ การขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์
เช่นเดียวกันกับ ณ สิน้ ปีก่อนหน้า และ บริษทั ฯ มีการดําเนินธุรกิจ Warehouse Farm เพิม่ มากขึน้ จึงทําให้จาํ เป็ นต้อง
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ มากขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปีก่อนหน้า 4,618 ล้านบาท
2. หนี้สนิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 4,280 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายจํานวน 1,142 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันจํานวน 1,336 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.7 และร้อยละ 31.2 ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 5,410 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนหน้า 1,130 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ 1,260 ล้านบาทเพือ่ ใช้ในการพัฒนาโครงการและซื้อทีด่ นิ เพือ่
ใช้ในการขยายโครงการของบริษทั ซึง่ จะสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 6,895 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 1,485 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 27.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะยาวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 จํานวน 2,700
ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 3 ชุด โดยมีอายุ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 13,044 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนหน้า 6,149 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 89.2 มีสาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุน้ กูเ้ พิม่ เติมจํานวน 4,010 ล้านบาท ตัง้ แต่ตน้ ปี 2557 เพื่อใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ
3. ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 908 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
กําไรสะสม และองค์ประกอบอื่น จํานวน 381 ล้านบาท 349 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 2,887 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,979 หรือคิดเป็ นร้อยละ
217.95 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 129 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ ครัง้ แรกของ
บริษทั และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจํานวน 1,549 ล้านบาท กําไรสุทธิของบริษทั ประจําปี 2555 จํานวน 213 ล้านบาท
และการปรับเพิม่ ในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปีจาํ นวน 111 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 4,154 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,267 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 43.9 โดยการเปลีย่ นแปลงหลักมาจากกําไรจากการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําปี 2556 จํานวน 1,464
ล้านบาท และการจ่ายเงินปนั ผลเมื่อเดือนมกราคม 2556 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุน้ จํานวน 51 ล้านบาท ประกอบกับ
การปรับลดในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปีจาํ นวน 100 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 3,584 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 570 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13.7 มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ณ วันที่ 27
พฤษภาคม 2557 แบ่งออกเป็ น (1) หุน้ สามัญ จํานวนไม่เกิน 45,899,625 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตราการจ่ายหุน้ ปนั ผล 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 45,899,625 บาท (2) เงิน
สดจากกําไรของบริษทั ฯ คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.71 บาท รวมทัง้ สิน้ จํานวน 651,774,670 บาท
6. หนี้ สิน
1. ยอดรวมของตราสารหนี้ทอ่ี อกจําหน่ายแล้วและทีย่ งั มิได้ออกจําหน่ายตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติไว้
4,000,000,000 บาท
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2. ยอดรวมของเงินกูท้ ม่ี กี ําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้และหนี้สนิ ประเภทอื่นรวมเท่ากับ
12,039,415,322 บาท แบ่งออกเป็ นเงินกูย้ มื มูลค่า 5,329,415,322 บาท และ หุน้ กูม้ ูลค่า 6,710,000,000
บาท
หนี้ สิน
บริ ษทั
จํานวน
หลักประกัน
เงิน กู้ ยื ม ระยะสัน้ บริษทั ฯ
 1,296,034,322 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
จ า ก ส ถ า บั น
 250,000,000 บาท  การจดจํานองทีด่ นิ ของบริษทั ฯ
การเงิน
เงิน กู้ยืม ระยะยาว
จ า ก ส ถ า บั น
การเงิน

หุน้ กู้

บริษทั ฯ

 657,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 3,126,381,000 บาท  หลัก ทรัพย์ประกันได้แก่ (1)
สิน ทรัพย์ไ ม่
หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (2) การจดจํานอง
ทีด่ นิ อาคารและคลังสินค้าของบริษทั ฯ (3) การ
จดจํา นองสิทธิก ารเช่า (4)
คํ้า ประกัน โดย
กรรมการผูม้ อี ํานวจลงนามของบริษทั ฯ (5) โอน
สิทธิการรับเงินตามสัญญาเช่าคลังสินค้า ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาวให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื สถาบัน
การเงิน
 1,630,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 500,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 570,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 500,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 700,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 1,110,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 435,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 385,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 600,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน
 280,000,000 บาท  ไม่มหี ลักประกัน

3. หนี้สนิ และภาระผูกพันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ และภาระผูกพันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ารวม
เท่ากับ 36,629,996,380 บาท
รายการ
มูลค่า
 228,859,750 บาท
 ภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าตามสัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ
 247,277,560 บาท
 ภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าตามสัญญาก่อสร้างคลังสินค้า
 ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน กรณีทบ่ี ริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่า
ในระยะเวลา
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รายการ
 ภายใน 1 ปี
 เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
 เกินกว่า 5 ปี
 เงินมัดจําทีด่ นิ สําหรับโครงการในอนาคต
 เงินกู้จากสถาบันการเงินตามสัญญาในการสนับสนุ นทางการเงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุน้ ของบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
จํากัด (มหาชน)

มูลค่า
 16,280,340 บาท
 69,598,269 บาท
 517,980,461 บาท
 50,000,000 บาท
 ประมาณ
35,500,000,000 บาท

ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯสามารถเข้าซื้อหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) และออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ประมาณ 8,938 ล้านบาท บริษทั ฯจะมีเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในภายหน้าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 35,500 ล้านบาท
7. สัญญาที่สาํ คัญ
7.1 รายละเอียดสัญญาเช่าทีด่ นิ
คูส่ ญ
ั ญา
ผูเ้ ช่า : บริษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า : นางเฟื่องฟ้า พึงจิตติสานติ ์ นายธีระ พึงจิตติสานติ ์ และ นายชาญวิทย์ พึงจิตติสานติ ์
อายุสญ
ั ญา
30 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2554 สิน้ สุดวันที่ 3 สิงหาคม 2584
ค่าเช่า*
ปีท1่ี ถึงปีท่ี 5 ค่าเช่าปีละ 10.8 ล้านบาท โดยทีอ่ ตั ราค่าเช่าจะปรับขึน้ ทุกๆ 5 ปี
หมายเหตุ: * ค่าเช่าไม่รวมค่าตอบแทนครัง้ แรก
คูส่ ญ
ั ญา
ผูเ้ ช่า: บริษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า: นางเสริมศรี ทานสัมฤทธิ ์ โดยนางสุขาวดี กาญจนวัฒน์ นายสืบพงศ์ ทานสัมฤทธิ ์ และ
นางส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ ์
อายุสญ
ั ญา
30 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2585
ค่าเช่า*
ค่าเช่า 724,920 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า
หมายเหตุ: * ค่าเช่าไม่รวมค่าตอบแทนครัง้ แรก
คูส่ ญ
ั ญา
ผูเ้ ช่า: บริษทั ฯ
ผูใ้ ห้เช่า: บริษทั อรุณวงศ์รตั น์ จํากัด
อายุสญ
ั ญา
30 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า*
ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2561) ค่าเช่าปีละ 4.8 ล้านบาทโดยทีอ่ ตั ราค่า
เช่าจะปรับขึน้ ทุกๆ 5 ปี
หมายเหตุ: * ค่าเช่าไม่รวมค่าตอบแทนครัง้ แรก
7.2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คูส่ ญ
ั ญา
บริษทั ฯ และ บริษทั บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ จํากัด (“BSY”)
วันทีล่ งนาม
22 มีนาคม 2555
วันทีส่ น้ิ สุด
ไม่มี
เงือ่ นไขการยกเลิก ไม่มี
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สัญญา
วัตถุประสงค์

ลักษณะสัญญา

7.3

เพือ่ กําหนดกรอบความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงั ้ ในด้านคุณภาพและราคาทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง ตลอดจน
กําหนดข้อตกลงในการนําองค์ความรูไ้ ปใช้
บริษทั ฯ และ BSY ตกลงทีจ่ ะให้ BSY เป็นตัวแทนในการเข้าประมูลงาน หากทางบริษทั ฯ ร้อง
ขอ แนะนําชักชวนลูกค้า และให้คาํ ปรึกษาแก่บริษทั ฯ รวมทัง้ ร่วมมือกับทางบริษทั ฯ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค และ/หรือองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ โดย
ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ ์ร่วมกันของทัง้ สองบริษทั และ BSY ตกลงทีจ่ ะไม่นําข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ร่วมกับบริษทั ฯ รวมถึงแบบแปลน เอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ไปเปิดเผยแก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็น
คูแ่ ข่งทางธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ทาํ สัญญาประเภทเดียวกันนี้กบั บริษทั คู่แข่งอื่น

สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทําการ

บริษทั ฯได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์ฟนั ด์ (WHAPF) โดยมีสรุปสาระสําคัญดังนี้
1.
สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทําการเมือ่ จัดตัง้ กองทุนรวม
ระยะเวลาการจ้างบริหาร
8 ปี นับจากวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 8 ปี และบริษทั ฯ
มิได้ปฏิบตั ิหน้ า ที่ผิด ในข้อ ที่เป็ นสาระสํา คัญ กองทุ นรวม จะพิจ ารณาต่อ อายุ
สัญญานี้ออกไปอีกเป็ นคราว คราวละไม่เกิน 5 ปี
อัตราค่าตอบแทนต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหาร
1. โครงการคลังสินค้า 1 และ 2 (Kao)
2. โครงการอาคารโรงงาน (Primus)
ข้อตกลงไม่แข่งขันกับกิจการของ หากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้าใดๆ
กองทุนรวม
เพือ่ การให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และ/หรือ
โรงงานของบริษทั ฯ ซึ่งตัง้ อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
บริษทั ฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้านัน้ ก่อน
หากเป็นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
 บริษัทฯ ยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสัง หาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน และ
 ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณสมบัติตรงกับประเภท
ธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้า
ข้อตกลงเกีย่ วกับการถือครอง
ภายในระยะเวลา 8 ปี นั บ ตัง้ แต่ ว นั ที่ส ญ
ั ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารทรัพ ย์ส นิ มีผ ลใช้
หน่วยลงทุน
บังคับ บริษทั ฯตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ทีม่ ี
การเสนอขายครัง้ แรก ซึ่ง อยู่ใ นความครอบครองของบริษัท ฯ หรือ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนฯ ทัง้ นี้หากกองทุนรวม
มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพือ่ เพิม่ ทุนในอนาคต ให้ถอื ว่าบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งอยู่ใน
ข้อบังคับข้างต้น
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2.
สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทําการเมือ่ เพิม่ ทุนกองทุนรวมครัง้ ที่ 1
ระยะเวลาการจ้างบริหาร
30 ปี นับ จากวันที่ 22 กุ มภาพันธ์ 2555 ทัง้ นี้ เว้นแต่ ระยะเวลาของสัญญาเช่ า
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหารดังกล่าวจะสิน้ สุดลงก่อน
อัตราค่าตอบแทนต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหาร
1. โครงการ DKSH Consumer
2. โครงการ DKSH 3M
3. โครงการ DKSH บางปะอิน
4. โครงการ Ducati
ข้อตกลงไม่แข่งขันกับกิจการของ หากบริษทั ฯมีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้าใดๆ
กองทุนรวม
เพือ่ การให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และ/หรือ
โรงงานของบริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
บริษทั ฯตกลงเสนอทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้านัน้ ก่อน
หากเป็นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
 บริษทั ฯยังคงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน และ
 ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับประเภท
ธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้า
ข้อตกลงเกีย่ วกับการถือครอง
ภายในระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ สําหรับการ
หน่วยลงทุน
เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 มีผลใช้บงั คับ (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน”) บริษทั ฯตก
ลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งออกและเสนอขาย
สําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ให้อยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้องตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
สัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนดังนี้
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ อกและเสนอ
ขายสําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ในระยะเวลา 2 ปี แรกของระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ อกและเสนอ
ขายสําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ภายในระยะเวลา ปี ท่ี 3 ถึงปีท่ี 8 ของ
ระยะเวลาการถือถือครองหน่วยลงทุน
3. สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทําการเมือ่ เพิม่ ทุนกองทุนรวมครัง้ ที่ 2
ระยะเวลาการจ้างบริหาร
30 ปี นั บ จากวัน ที่ 10 มกราคม 2556 ทัง้ นี้ เ ว้น แต่ ร ะยะเวลาของสัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหารดังกล่าวจะสิน้ สุดลงก่อน
อัตราค่าตอบแทนต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหาร
1. โครงการ Kao 3
2. โครงการ Healthcare (DKSH)
ข้อตกลงไม่แข่งขันกับกิจการของ หากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้าใดๆ
กองทุนรวม
เพือ่ การให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และ/หรือ
โรงงานของบริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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ข้อตกลงเกีย่ วกับการถือครอง
หน่วยลงทุน

บริษทั ฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้านัน้ ก่อน
หากเป็นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
 บริษทั ฯยังคงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน และ
 ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับประเภท
ธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้า
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ สําหรับการ
เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 มีผลใช้บงั คับ (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน”) บริษทั ฯตก
ลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งออกและเสนอขาย
สําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ให้อยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้องตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
สัดส่วนการถือครองหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทีอ่ อกและเสนอขายสําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ทัง้ นี้หากกองทุนรวม
มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพื่อเพิม่ ทุนในอนาคต ให้ถอื ว่าบริษทั ฯ ไม่ต้องอยู่ใน
ข้อบังคับข้างต้น

4.
สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทําการเมือ่ เพิม่ ทุนกองทุนรวมครัง้ ที่ 3
ระยะเวลาการจ้างบริหาร
30 ปี นับจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทัง้ นี้เว้นแต่ระยะเวลาของสัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหารดังกล่าวจะสิน้ สุดลงก่อน
อัตราค่าตอบแทนต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหาร
1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถ. บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19)
2. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2
3. โครงการ Ducati Phase 2
4. โครงการ 3M Phase 2
5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุร)ี
6. ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
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ข้อตกลงไม่แข่งขันกับกิจการของ
กองทุนรวม

หากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้าใดๆ
เพือ่ การให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และ/หรือ
โรงงานของบริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
บริษทั ฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้านัน้ ก่อน
หากเป็นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
 บริษทั ฯยังคงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน และ
 ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับประเภท
ธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้า
อย่า งไรก็ดี หากเป็ น ไปตามกรณี ด งั ต่ อไปนี้ ให้ถือ ว่า ไม่อ ยู่ภ ายใต้บ งั คับ ของ
ข้อกําหนดข้างต้น
 บริษัทฯ แสดงให้กองทุนรวมเห็นโดยนํ าส่งสําเนาเอกสารแสดงความ
จํานงของลูกค้าหรือนายหน้าต่อกองทุนรวม เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ว่าคุณสมบัตขิ องทรัพย์สนิ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าไม่
ตรงกับคุณสมบัตขิ องทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และบริษทั ฯได้ลงนาม
ในหนั ง สือ แสดงความจํา นงกับ ลูก ค้า หรือนายหน้ ารายดัง กล่า วแล้ว
ทัง้ นี้แม้ต่อมาในภายหลังคุณสมบัตขิ องทรัพย์สนิ ตามประเภทธุรกิจของ
ลูกค้าหรือนายหน้าจะตรงกับลักษณะของทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน
รวม หรือ
 บริษัทฯได้เสนอทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมให้ลูกค้า หรือนายหน้ าก่อน
แล้ว และบริษทั ฯ ได้รบั การปฏิเสธจากลูกค้าหรือนายหน้าดังกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

ข้อตกลงเกีย่ วกับการถือครอง
หน่วยลงทุน

คู่สญ
ั ญาตกลงให้สทิ ธิแก่ลูกค้าหรือนายหน้ าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม เข้าลงทุนมีคุณสมบัตติ รงกับประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือ
นายหน้ าหรือไม่ และหากลูกค้าหรือนายหน้ าไม่ประสงค์ท่จี ะเข้าทําสัญญากับ
กองทุนรวม จะไม่ถอื ว่าบริษทั ฯผิดสัญญาในข้อนี้
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ สําหรับการ
เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3 มีผลใช้บงั คับ (“ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน”) บริษทั ฯ ตก
ลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งออกและเสนอขาย
สําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3 ให้อยู่ในความครอบครองของบริษทั ฯ หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้องตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
สัดส่วนการถือครองหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทีอ่ อกและเสนอขายสําหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ทัง้ นี้หากกองทุนรวม
มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพื่อเพิม่ ทุนในอนาคต ให้ถอื ว่าบริษทั ฯ ไม่ต้องอยู่ใน
ข้อบังคับข้างต้น
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5. สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทําการเมือ่ จัดตัง้ กองทรัสต์
ระยะเวลาการจ้างบริหาร
ตัง้ แต่ วนั ที่ก องทรัส ต์เ ข้า ลงทุ น ครัง้ แรก กล่า วคือ วัน ที่มีก ารจดทะเบีย นโอน
กรรมสิทธิ ์ทรัพย์สนิ ทีซ่ ้อื ขายตามสัญญาซื้อขายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และมีการจ
ดะเบียนโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลง
เมือ่ เลิกกองทรัสต์
อัตราค่าตอบแทนต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหาร
1. โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์
กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 18)
3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 23)
ข้อตกลงไม่แข่งขันกับกิจการของ หากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้าใดๆ
กองทุนรวม
เพือ่ การให้เช่าและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และ/หรือ
โรงงานของบริษทั ฯ ซึ่งตัง้ อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
บริษทั ฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ให้แก่ลูกค้าหรือนายหน้านัน้ ก่อน
หากเป็นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
 บริษทั ฯยังคงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
สําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวของกองทุน และ
 ทรัพย์ส นิ ของกองทรัส ต์เ ป็ น ทรัพ ย์สิน ที่มีคุ ณ สมบัติต รงกับ ประเภท
ธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้า
หากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ตงั ้ อยูใ่ นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม บริษัท ฯ ตกลงที่จ ะเสนอทรัพ ย์ส ิข องกองทรัส ต์ พ ร้อ มกับ ทรัพ ย์สิน ของ
กองทุนรวม ให้แก่ลกู ค้าหรือนายหน้านัน้ ก่อน
อย่า งไรก็ดี หากเป็ น ไปตามกรณี ด งั ต่ อไปนี้ ให้ถือ ว่า ไม่อ ยู่ภ ายใต้บ งั คับ ของ
ข้อกําหนดข้างต้น
 บริษัทฯ แสดงให้ก องทรัสต์เ ห็น โดยนํ า ส่ง สํา เนาเอกสารแสดงความ
จํานงของลูกค้าหรือนายหน้าต่อกองทรัสต์ เพื่อประกอบการพิจารณา
ว่าคุณสมบัตขิ องทรัพย์สนิ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือนายหน้าไม่
ตรงกับคุณสมบัตขิ องทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และบริษทั ฯได้ลงนามใน
หนังสือแสดงความจํานงกับลูกค้าหรือนายหน้ ารายดังกล่าวแล้ว ทัง้ นี้
แม้ต่อมาในภายหลังคุ ณสมบัติของทรัพย์สิน ตามประเภทธุ รกิจของ
ลู ก ค้ า หรือ นายหน้ า จะตรงกับ ลัก ษณะของทรัพ ย์ ส ิน ดัง กล่ า วของ
กองทรัสต์ หรือ
 บริษทั ฯได้เสนอทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ลูกค้าหรือนายหน้าก่อนแล้ว
และบริษทั ฯ ได้รบั การปฏิเสธจากลูกค้าหรือนายหน้าดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
คู่สญ
ั ญาตกลงให้สทิ ธิแก่ลูกค้าหรือนายหน้ าแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ เข้าลงทุนมีคุณสมบัตติ รงกับประเภทธุรกิจของลูกค้าหรือ
นายหน้ าหรือไม่ และหากลูกค้าหรือนายหน้ าไม่ประสงค์ท่จี ะเข้าทําสัญญากับ
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กองทรัสต์ จะไม่ถอื ว่าบริษทั ฯผิดสัญญาในข้อนี้
 ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ บริษทั ฯ ตกลง
รักษาสัดส่วนการถือครองหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของกองทรัสต์เฉพาะทีม่ กี ารออกและเสนอขาย
ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรกเท่านัน้ ให้อยู่ในความครอบครองของ
บริษทั ฯ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษทั ฯ อันประกอบด้วย (1) นิติ
บุ ค คลและผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้เ ป็ น หุ้น ส่ ว นของนิ ติบุ ค คลนั น้ ซึ่ง ถือ หุ้น หรือ เป้ น
หุ้นส่วนในนิติบุค คลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า ร้อยละ 50
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด หรือความเป็ นหุ้นส่วนทัง้ หมด (2)
กองทุนส่วนบุคคลตาม (1) แต่ทงั ้ นี้มใิ ห้รวมถึงกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
 ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่ ยทรัสต์ต ามที่ระบุไว้ข้า งต้น บริษัทฯ
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษทั ฯ จะไม่ขายหรือโอนหน่ วยทรัสต์หรือ
นํ า หน่ ว ยทรัส ต์ไปจํา นํ า หรือ ก่ อภาระผูก พัน ใดๆจนทํา ให้ บริษัท และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษทั ฯ ถือครองหน่ วยทรัสต์รวมกันตํ่ากว่าสัดส่วนที่
ได้กําหนดไว้ขา้ งต้น เว้นแต่ในกรณีจํานํ าหรือก่อภาระผูกพันใดๆให้กระทําได้
เมือ่ มีการแจ้งให้ทรัสตีทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อตกลงเกีย่ วกับการถือหุน้ และ  บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะให้บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (“บริษทั ใน
ดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
กลุ่มดับบลิวเอชเอ”) ถือหุน้ และดํารงสถานะการเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท
ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
แมเนจเม้นท์ จํากัด
75 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมด
 ตลอดระยะเวลาการถือครองหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น บริษทั ฯ ตกลงว่าบริษทั ฯ
และ/หรือ บริษทั ในกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะไม่จําหน่ ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผู้
กันใดๆในหุ้นดังกล่า ว หรือกระทําการประการอื่นใด อันมีผลทํา ให้หุ้นของ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ตกไปอยูก่ บั บุคคลอื่น
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีก่อน เว้นแต่เป็ นการ
จําหน่ ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์
จํากัด ให้แก่บริษทั ในกลุม่ ดับบลิวเอชเอ
 ตลอดระยะเวลาการถือครองหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น บริษทั ฯ ตกลงว่าบริษทั ฯ
และ/หรือ บริษทั ในกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะดําเนินการใดๆด้วยการอาศัยสิทธิ
ของตนเท่ า ที่จะทํา ได้ภ ายใต้ก ฎหมายในฐานะผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ เ พื่อ ทํา ให้
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การ
กองทรัสต์ในฐานะทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพได้รบั ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง
ซื้อ สัต ย์สุ จ ริต และเป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ดั การ
กองทรัส ต์ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ตลอดจนข้อ ผู ก พัน ที่ไ ด้ใ ห้ไ ว้เ พิ่ม เติม ใน
เอกสารทีเ่ ปิดเผยแก่ผลู้ งทุน และมติทป่ี ระชุมของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ข้อตกลงเกีย่ วกับการถือครอง
หน่วยลงทุน
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7.4

สัญญาเช่าและบริการ

สัญญาเช่าและสัญญาบริการโดยทัวไปของกลุ
่
ม่ บริษทั ฯ มีรายละเอียดสาระสําคัญดังต่อไปนี้
คูส่ ญ
ั ญา
เงือ่ นไขการต่ออายุสญ
ั ญา

เงือ่ นไขการบอกเลิก

เงือ่ นไขการวางเงินประกัน

เงือ่ นไขการชําระเงิน

บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย (“ผูใ้ ห้เช่า”) และ ผูเ้ ช่า
โครงการ Built-to-Suit และ General Warehouse ส่วนใหญ่ ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้
สิทธิแก่ผเู้ ช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาได้ไปในอีกระยะตามทีค่ ่สู ญ
ั ญากําหนด โดยใน
กรณีทผ่ี ู้เช่าประสงค์จะใช้สทิ ธิดงั กล่าว ผู้เช่าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีก่ ําหนดก่อนสิน้ สุดระยะเวลา
การเช่า (ประมาณ 6-12 เดือน) โดยสัญญานี้จะต่ออายุออกไปอีกตามระยะเวลา
ทีก่ ําหนดโดยอัตโนมัติ ตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขเช่นเดิม เว้นแต่ค่าเช่าซึง่ ส่วน
ใหญ่จะกําหนดให้คู่สญ
ั ญาจะมาตกลงกันใหม่ โดยไม่มกี ารกําหนดอัตราค่าเช่า
สูงสุดสําหรับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
โครงการฯ ส่วนใหญ่ หากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญานี้ก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาขัน้ ต้น
โดยมิใช่ความผิดหรือกรณีผดิ สัญญาของผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าต้องมีหนังสือบอกกล่าว
แจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีก่ ําหนด (ประมาณ
6-12 เดือน) โดยหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญานี้ก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาโดยมิใช่
ความผิดหรือกรณีผดิ สัญญาของผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าต้องชําระค่าปรับในจํานวนทีต่ กลง
กันตามทีร่ ะบุในสัญญา
ผูเ้ ช่าตกลงทีจ่ ะวางเงินประกันให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเงินสดจํานวนหนึ่ง เพื่อเป็ นเงิน
ประกันสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยสมบูรณ์ ของผู้เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
และบริการ เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าและบริการ ผูใ้ ห้เช่าจะต้องคืนเงินประกัน
ดังกล่าวให้แก่ผเู้ ช่า โดยหักค่าเสียหายใดๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กิดจากการ
ใช้สอยพื้นที่เช่าที่ผู้เช่าต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบ ได้แก่ ค่านํ้ าประปา และค่าไฟฟ้า
หรือหักเป็นค่าเช่า ค่าบริการ ทีย่ งั ค้างชําระแก่ผใู้ ห้เช่า
โครงการฯ ส่วนใหญ่ ผู้เช่าจะชําระค่าเช่าและบริการให้แก่ผู้ให้เช่าเป็ นทัง้ ราย
เดือนและรายไตรมาส นับจากวันเริม่ ระยะเวลาการเช่า เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นอย่างอื่น

7.5 สัญญากรมธรรม์ประกันภัย
บริษัท ฯ จะทํา สัญ ญากรมธรรม์ป ระกัน ภัย สํา หรับ ทุก โครงการฯ เพื่อ คุ้ม ครองความเสีย หายต่ อ โครงสร้า งอาคาร
คลังสินค้าและโรงงาน แต่ผเู้ ช่าจะเป็ นผูท้ าํ สัญญากรมธรรม์ประกันภัย เพือ่ คุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า
เอง สัญญากรมธรรม์ประกันภัยโดยทัวไปของบริ
่
ษทั มีรายละเอียดสาระสําคัญดังต่อไปนี้
ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลาคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย

บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย
1 ปี
อาคารสิง่ ปลูก สร้าง (ไม่รวมฐาน) รวมส่วนต่ อเติม ส่วนตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
ส่วนปรับปรุง กระจกติดตัง้ ถาวร รวมถึงงานระบบภายในอาคารสิง่ ปลูกสร้างซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
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ความคุม้ ครอง

ทุนประกันภัย
7.6

All Risk Insurance ซึง่ รวมความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิ เอาประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุม าจากอัคคีภยั ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจาก
ลูกเห็บ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ
ภัยเนื่องจากนํ้า ภัยนํ้าท่วม ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือ
คลื่นใต้น้ํ าหรือสึนามิ ภัยจากการนัด หยุดงาน การจลาจลหรือการกระทําอันมี
เจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทําเพือ่ ผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ภัยต่อ
เครือ่ งไฟฟ้า และอุบตั เิ หตุจากปจั จัยภายนอกอื่นๆ ภายใต้เงือ่ นไขและข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
มูลค่าประมาณค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างพัฒนาโครงการฯ

สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมทุนที่
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคาอาคาร (Solar
Roof)
คูส่ ญ
ั ญา
วันทีล่ งนาม
วันทีส่ น้ิ สุด

วัตถุประสงค์

สัดส่วนการร่วมทุน
การประชุมผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการ

บริษทั ฯ และบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) (“GUNKUL”)
23 ธันวาคม 2556
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับสุดท้ายทีบ่ ริษทั ร่วมทุน
เข้าทํากับการไฟฟ้าฝา่ ยจําหน่าย หรือสิน้ สุดลงทันทีเมื่อเกิดกรณีตามทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญา
บันทึกความตกลงและข้อกําหนดเกีย่ วกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ร่วม
ทุนทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้รว่ มลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคาอาคาร (Solar Roof) รวมถึงสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหุน้ ในบริษทั
ร่วมทุน
บริษทั ฯ : ร้อยละ 74.99
GUNKUL : ร้อยละ 25.01
 ต้องมีผแู้ ทนจากบริษทั ฯ และ GUNKUL เข้าประชุม (ด้วยตนเองหรือ
โดยผูร้ บั มอบฉันทะ) จึงจะครบองค์ประชุม
 การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ จะกระทําได้เมื่อได้รบั คะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน
เว้นแต่กจิ การตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสีย งเกิน กว่ า ร้อ ยละ 75 ของจํา นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ของ
บริษทั ร่วมทุน
 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมมีคะแนน 1 เสียงต่อ 1 หุน้
 บริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 4 ท่าน โดยเป็ นผู้แทน
จากบริษทั ฯ จํานวน 3 ท่าน และผูแ้ ทนจาก GUNKUL จํานวน 1 ท่าน
 องค์ประชุม คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
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การจ่ายเงินปนั ผล

การก่อสร้างและการดําเนิน
โครงการ

การจัดหาพืน้ ทีห่ ลังคา

การผิดสัญญา

ร้ อ ยละ 50 ของจํ า นวนกรรมการทัง้ หมดของบริษั ท ร่ ว มทุ น ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ ง ได้ ร ับ การเสนอชื่ อ จากบริ ษั ท ฯ และ
GUNKUL อย่างน้อยฝา่ ยละ 1 ท่าน
 มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการให้ถือเอามติเสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้า ร่ว มประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสียง ยกเว้น กิจ การตามที่ระบุ ไ ว้ใ น
สัญญาที่จะต้องได้รบั เสียงสนับสนุ นจากกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของ
บริษทั ฯ และกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ GUNKUL อย่างน้อยฝา่ ยละ
1 ท่าน
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 90 ของกํ า ไรสุ ท ธิห ลัง หัก ภาษี แ ละหลัง หัก สํ า รองตาม
กฎหมาย โดยให้จ่ายเป็ นรายปี อย่างไรก็ดี คู่สญ
ั ญาจะพิจารณาการจ่ายเงินปนั
ผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
 เว้นแต่ได้ตกลงเป็ นอย่างอื่น คู่สญ
ั ญาตกลงให้บริษทั ร่วมทุนจ้าง บริษทั
กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“GPD”) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบ
โครงการ รับ เหมาก่ อ สร้า ง ควบคุ ม งานก่ อ สร้า ง และเป็ น ที่ป รึก ษา
สําหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคาร (EPC Contractor) ของบริษทั ร่วมทุนแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับ
โครงการทีไ่ ด้รบั การยืนยันให้บริษทั ร่วมทุนทีเ่ กีย่ วข้องเข้าทําสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าในปี 2556 ภายใต้เงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา
 สํา หรับ โครงการในอนาคตของบริษัท ร่ว มทุ น บริษัทร่ว มทุน จะจ้า ง
GUNKUL GPD หรือบริษัทในเครือของ GUNKUL เป็ น EPC
Contractor หาก GUNKUL GPD หรือบริษทั ในเครือดังกล่าวสามารถ
ดําเนินการตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาได้
 การดํ า เนิ น โครงการและการบํ า รุ ง รัก ษา (Operation
and
Maintenance) GUNKUL จะดําเนินการให้ GPD หรือบริษทั ในเครือ
อื่น ของ GUNKUL เสนอข้อ กํา หนดและเงื่อ นไขของการดํา เนิ น การ
ดังกล่าวมาให้บริษทั ร่วมทุนพิจารณาภายใน 7 วัน จากวันทีข่ องสัญญา
หากข้อกําหนดและเงื่อนไขไม่เป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ร่วมทุน บริษัท
ร่วมทุนอาจเลือกผูอ้ ่นื มาทําหน้าทีแ่ ทนไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็
ได้
บริษทั ฯตกลงจะเป็ นผูจ้ ดั หาพืน้ ทีห่ ลังคาของอาคารเพื่อใช้ในการติดตัง้ แผงผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์ (รวมทัง้ พืน้ ทีด่ า้ นล่างสําหรับการจัดวางอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง)
โดยให้บริษทั ร่วมทุนมีสทิ ธิเช่าใช้ประโยชน์บนพืน้ ทีห่ ลังคาอาคารเป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในอัตราค่าเช่ารายเดือนและการ
ปรับอัตราค่าเช่าตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ผดิ สัญญามิได้ดําเนินการแก้ไขภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่มี
หนังสือบอกกล่าวจากคู่สญ
ั ญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา ให้คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่มิได้ผิด
สัญญามีสทิ ธิกาํ หนดให้คสู่ ญ
ั ญาฝา่ ยทีผ่ ดิ สัญญาดําเนินการดังต่อไปนี้
 ขายหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื อยู่ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝา่ ยทีม่ ไิ ด้ผดิ สัญญาหรือบุคคลที่
คู่สญ
ั ญาฝ่า ยที่มิได้ผิด สัญ ญาเป็ น ผู้กํา หนด ในราคาร้อยละ 90 ของ
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ราคาทีไ่ ด้จากการหามูลค่าของบริษทั ร่วมทุน
 ให้คู่ ส ัญ ญาฝ่า ยที่ผิด สัญ ญาซื้อ หุ้น ทัง้ หมดที่คู่ ส ัญ ญาฝ่า ยที่มิไ ด้ผิด
สัญญาถืออยู่ ในราคาร้อยละ 110 ของราคาทีไ่ ด้จากการหามูลค่าของ
บริษทั ร่วมทุน
7.7

สัญญาร่วมค้า

บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาร่วมค้ากับนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เพือ่ ร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจ
พัฒนาโครงการคลังสินค้าบน ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 23
คูส่ ญ
ั ญา
นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (“KN”)
วันทีล่ งนาม
2 ตุลาคม 2556
วันทีส่ น้ิ สุด
เมื่อเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ ก่อนระหว่าง 1) การเลิกกิจการของบริษทั ร่วมทุน หรือ
2)การตกลงร่วมกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ ให้สญ
ั ญาเป็ นอันสิน้ สุด
วัตถุประสงค์
บันทึกความตกลงและข้อกําหนดระหว่างผู้ถอื หุน้ ในการร่วมลงทุนในบริษทั ร่วม
ทุน และการนํ าเอาทรัพยากรและความเชี่ยวชาญมาใช้ในการพัฒนา ก่อสร้าง
และบริหารจัดการโครงการคลังสินค้า
สัดส่วนการร่วมทุน
บริษทั ฯ : ร้อยละ 64.97
KN
: ร้อยละ 35.03
ทีด่ นิ
 โครงการคลังสินค้า จะได้รบั การพัฒ นาขึ้นบนที่ดิน ทัง้ หมด 8 แปลง
ตัง้ อยู่ บ น ถ. บางนา-ตราด กิโ ลเมตรที่ 23 จ. สมุ ท รปราการ โดย
กิจการร่วมค้าสามารถทีจ่ ะจัดหาที่ดนิ ในบริเวณใกล้เคียงเพิม่ เติมเพื่อ
มาใช้ในการพัฒ นาโครงการได้ หากได้รบั การอนุ ม ตั ิแ ผนธุ รกิจจาก
คณะกรรมการ
 KN จะดําเนินการให้ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั ่น จํากัด ให้
บริษทั ร่วมทุน เช่าช่วงทีด่ นิ 8 แปลงดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 30 ปี โดย
กิจการร่วมค้าจะจ่ายค่าตอบแทนสําหรับการเช่าตลอดทัง้ อายุสญ
ั ญา
เป็นจํานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
การบริหารจัดการโครงการ
คู่ ส ัญ ญาตกลงให้บ ริษัท ฯ เป็ น ผู้ บ ริห ารทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ร่ ว มทุ น โดยมี
ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับร้อยละ 3 ของรายได้ของโครงการ หรือ 300,000
บาทต่อเดือน ในระหว่างทีโ่ ครงการยังไม่มรี ายได้
การประชุมผูถ้ อื หุน้
 การลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะกระทําได้เมื่อได้รบั คะแนนเสียงข้าง
มากของจํา นวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้า ร่ว มประชุ ม เว้น แต่
กิจ การตามที่ระบุไ ว้ในสัญญาที่จะต้อ งได้รบั อนุ ม ตั ิด้วยคะแนนเสียง
อย่างน้ อยร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม โดยต้องมีอย่างน้อย 1 เสียงจากบริษัทฯ และอย่างน้อย 1
เสียงจากกลุม่ KN
 1 หุน้ มีคะแนน 1 เสียง
คณะกรรมการ
 ประกอบด้ว ยกรรมการทัง้ หมด 5 ท่ า น โดยเป็ น ผู้แ ทนจากบริษัท ฯ
จํานวน 4 ท่าน และผูแ้ ทนจาก KN จํานวน 2 ท่าน
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การจ่ายเงินปนั ผล
สิทธิในการซือ้ เป็นรายแรก

การผิดสัญญา

 องค์ป ระชุ ม คณะกรรมการจะต้อ งประกอบด้ว ยกรรมการที่เ ข้า ร่ ว ม
ประชุมอย่างน้อย 3 ท่าน
 มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เอามติเสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ยกเว้น Reserve Matters ตามที่
ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาที่จะต้อ งได้รบั เสีย งสนั บ สนุ น จากกรรมการซึ่ง เป็ น
ตัวแทนของบริษทั ฯ และกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของ KN อย่างน้อย
ฝา่ ยละ 1 ท่าน
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึง่ จะเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั
ผลทีอ่ นุ มตั โิ ดยคณะกรรมการ
หากคู่ ส ญ
ั ญาฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ ง ต้อ งการที่จะขายหรือ โอนหุ้น ในบริษัท ร่ว มทุ น
คู่สญ
ั ญารายนัน้ จะต้องเสนอขายหุน้ ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ค่สู ญ
ั ญาอีก
่ฝายหนึ่งก่อน หากคู่สญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั คําเสนอขายไม่ตอบรับคําเสนอขายภายใน
60 วัน หลังจากวันที่ได้รบั คําเสนอขายดังกล่าว หรือไม่สามารถดําเนินการให้
การซื้อขายเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ผู้เสนอขายได้รบั การตอบรับ
จากผู้ได้รบั คํา เสนอ ผู้เสนอขายจึง จะสามารถขายหุ้นในบริษัทร่วมทุ นให้แก่
บุคคลอื่นได้ โดยราคาและเงื่อนไขจะต้องไม่ดไี ปกว่าที่เคยได้เสนอขายให้แก่
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
เกิดขึน้ เมื่อ 1) ผูถ้ อื หุน้ ฝ่ายทีผ่ ดิ สัญญามิได้แก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีม่ หี นังสือบอกกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ฝา่ ยทีม่ ไิ ด้ผดิ สัญญา หรือ 2)
ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งล้มละลายหรือถูกฟ้องล้มละลาย ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่มไิ ด้ผดิ
สัญญามีสทิ ธิกาํ หนดให้ผถู้ อื หุน้ ฝา่ ยทีผ่ ดิ สัญญาดําเนินการดังต่อไปนี้
 บอกเลิกสัญญาร่วมค้าและรับค่าเสียหายทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาของผู้
ถือหุน้ อีกฝา่ ยทีเ่ กิดกับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้ผดิ สัญญา
 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ ดิ สัญญาขายหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื อยู่ในบริษทั ร่วมทุนให้แก่ผู้
ถือหุน้ ทีม่ ไิ ด้ผดิ สัญญาหรือบุคคลทีผ่ ู้ถอื หุน้ ฝ่ายที่มไิ ด้ผดิ สัญญาเป็ นผู้
กําหนด ในราคายุตธิ รรมทีก่ ําหนดโดยผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ลบด้วยร้อยละ
10 ของมูลค่าดังกล่าว
 ให้ผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ ดิ สัญญาซื้อหุน้ ทัง้ หมดทีผ่ ถู้ อื หุน้ ฝา่ ยทีม่ ไิ ด้ผดิ สัญญาถือ
อยู่ในบริษัทร่วมทุน ในราคายุติธรรมที่กําหนดโดยผู้สอบบัญชี บวก
ด้วยร้อยละ 10 ของมูลค่าดังกล่าว

8. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนิ นการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มขี ้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทีม่ นี ัยสําคัญ รวมทัง้ ไม่มคี ดีทม่ี ผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มคี ดีความในธุรกิจอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
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