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สารสนเทศรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษัท  ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จาํกัด 

1.  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : หลงัจากได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ชยันนัท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จํากดั (“ชยันนัท์-บางพลี”) 

     ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน : ผู้ รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เข้าเกณฑ์เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

     ความสัมพันธ์กับบริษัทย่อยของ

บริษัท  

: บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท่ีบริษัท   

ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) (“พรอสเพค”) ดําเนิน

ธุรกิจการพัฒนาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในรูปแบบอาคารคลงัสินค้า

และโรงงานสําเร็จรูป (Ready built) และสั่งสร้างตามความต้องการของลูกค้า

(Built-to-suit) รวมถึงการขายสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินระยะยาว ในโครงการบางกอก

ฟรี เทรดโซน (“BFTZ”) ตัง้อยู่บนถนนบางนา - ตราด โดยเป็นตลาดรองรับนัก

ลงทนุท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมเบา  บนเนือ้ท่ี 359 ไร่ 1 งาน 

75.56 ตารางวา (143,775.56 ตารางวา) คือโฉนดเลขท่ี 4494 ,4495 และ 4496 

รวม 3 โฉนด แบ่งเป็นสญัญาเช่าช่วงท่ีดินจํานวน 3 สญัญา และสญัญาเช่าช่วง

ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง (อาคารเก็บสินค้า) จํานวน 5 สญัญา รวมทัง้หมด 8 สญัญา  

ซึง่จะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา ดงันี ้

1. สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน ครบกําหนดการเช่าช่วงในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2581 วนัท่ี 25 

ธนัวาคม 2582 และวนัท่ี 8 มกราคม 2583 รวม 3 สญัญา 

2.สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง (อาคารเก็บสนิค้า)  ครบกําหนดสญัญาเช่า

ช่วงในวัน ท่ี  24 ธันวาคม  2581 จํานวน  1 สัญญา  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2581   

จํานวน 3 สญัญา และวนัท่ี  30 กนัยายน 2584 จํานวน 1 สญัญา รวม 5 สญัญา 
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ทัง้นี ้พืน้ท่ีให้เช่าดงักล่าวพรอสเพคได้รับสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากชยันนัท์-บางพลี 

โดยกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวเป็นของมลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วดัปากนํา้ และวดั

มงคลนิมิต 

3. ข้อมูลของผู้ รับความช่วยเหลือทาง

การเงิน 

: บริษัท  ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์  จํากัด  มีทุนจดทะเบียน  500 ล้านบาท   

แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้หมด 50,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท   

เรียกชําระคา่หุ้นเตม็มลูคา่หุ้นแล้ว  

รายช่ือคณะกรรมการ 

1.นายเชิญชยั นิยมานสุร 

2.นางนนัทพร สริุยกลุ ณ อยธุยา 

3. นายธงธชั เกษมสวุรรณ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น                                           จํานวนหุ้น                  ร้อยละ    

1. นายธงธชั เกษมสวุรรณ                      26,583,333                    53.16 

2. นางนนัทพร สริุยกลุ ณ อยธุยา            20,333,334                    40.67 

3. นางนภสร ประนิช                                1,458,333                     2.92 

4. การเคหะแหง่ชาติ                                1,000,000                     2.00 

5. นายเชิญชยั นิยมานสุร                            625,000                     1.25 

   รวม                                                    50,000,000                     100 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท  ชัยนัน ท์ -บางพ ลี  พาร์คแลนด์  จํากัด  ดํา เนินธุ รกิจบ ริหารพัฒนา   

เขตอตุสาหกรรม และเขตปลอดอากร ภายใต้ช่ือโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โดย

โครงการตัง้อยู่ถนนบางนาตราด กม. 23 จงัหวดัสมทุรปราการ บนเนือ้ท่ีประมาณ 

1,000 ไร่ สําหรับประกอบกิจการคลงัสินค้าและโรงงานเพ่ือการพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนประกอบด้วยพืน้ท่ีเขตประกอบการ

อตุสาหกรรมทัว่ไป และเขตปลอดอากร  และการให้เช่าช่วงท่ีดินระหว่างชยันนัท์-
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บางพลี กบัพรอสเพคเพ่ือพรอสเพคนํามาพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้

เช่าตอ่                       

4. ลกัษณะรายการ :  การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของ ชัยนันท์-บางพลี เป็นการขอกู้ ยืมเงิน   

ในวงเงินกู้ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการให้วงเงินกู้  3 ปี อัตราดอกเบีย้   

ร้อยละ 6.5  ต่อปี และในการขอกู้ เงินแต่ละครัง้ ชัยนันท์-บางพลี จะต้องออกตั๋ว

สญัญาใช้เงินฉบบัละไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นหลกัฐาน โดยมีกําหนดชําระคืนเงิน

ต้นและดอกเบีย้ตามตัว๋สญัญาใช้เงินภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีทําการกู้ ยืม  

5. ขนาดรายการ : การกู้ เงินแต่ละครัง้รวมกับดอกเบีย้ค้างชําระ(ถ้ามี) จะไม่เกินกว่าวงเงิน 100   

ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ต่อปี  เม่ือคํานวณจากวงเงินกู้ จํานวน 100 

ล้านบาท บริษัทจะได้รับดอกเบีย้ประมาณ 19.5 ล้านบาท มีมลูค่ารายการเท่ากบั   

ร้อยละ 1.5 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทซึง่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ขนาดรายการดงักลา่วถือว่าเป็น

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชยันนัท์-บางพลี ในจํานวนท่ีไม่มีนยัสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

6. วัตถุประสงค์ในการขอรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน 

: ชัยนันท์-บางพลี จะนําไปชําระค่าตอบแทนในการขอต่อสญัญาเช่าท่ีดินระหว่าง 

ชยันันท์-บางพลี กบัมลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วดัปากนํา้ และวดัมงคลนิมิต ซึ่งเป็น

เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ออกไปอีก 14 ปี รวมทัง้เพ่ือใช้ในการลงทุนในโครงการ

บางกอกฟรีเทรดโซน 

7. ผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ : นอกเหนือจากการได้รับดอกเบีย้จากการให้กู้ ยืม  ชยันันท์-บางพลี  ตกลงท่ีจะนํา

ท่ีดินท่ีได้รับการต่อสญัญาเช่าออกไปอีก 14 ปี มาให้ พรอสเพค เช่าช่วงต่อไปอีก

ตามระยะเวลาท่ีได้รับการต่อสญัญาเช่าจากเจ้าของท่ีดิน โดยคิดค่าตอบเทนใน

การตอ่สญัญาเช่าช่วงเทา่กบัราคาทนุบวกสว่นตา่งอีกร้อยละ 15  

8. แหล่งเงินทุนท่ีบริษัทใช้ในการให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน 

: เงินกู้จากสถาบนัการเงิน และเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

 


