- สรุ ปข้ อสนเทศ (Information Memorandum)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี (
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)
1) ผู้จัดการกองทรัสต์

บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด (SCCP REIT Co., Ltd.)

2) สํานักงานของผู้จัดการกองทรัสต์

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน3 17 ห้ อง 1701-2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-258-4515
โทรสาร: 02-258-4519
Website www.tprimereit.com

3) ทรัสตี

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จํ า กั ด (Kasikorn
Management Company Limited)

4) สํานักงานของทรัสตี

เลขทีV 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน3 6 และชัน3 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (Tel) 02 673 3999
โทรสาร (Fax) 02 673 3900
Website www.kasikornasset.com

5) วันทีเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

31 ตุลาคม 2559

6) ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

หน่วยทรัสต์จํานวน 547,500,000 หน่วย มูลค่าทีVตราไว้ หน่วยละ 10 บาท รวม
ทังสิ
3 3น 5,475,000,000 บาท

7) ราคาเสนอขาย

หน่วยละ 10 บาท

8) ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Asset

สรุ ปข้ อสนเทศนีเ( ป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของกองทรั สต์ ดังนัน( ผู้ลงทุน
ต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ และและหนังสือชีช( วนฉบับ
เต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดการกองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช( วน
ทีบริษัทยืนต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

9) ทีมาของกองทรัสต์
ทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3 (Thailand Prime Property Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ “TPRIME หรื อ “กองทรั สต์ ”) เป็ นทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(REIT) ทีVลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และซื 3อหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 99.991 ของบริ ษัท
เอ็กเชน ทาวเวอร์ จํากัด (“บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ”) ซึงV เป็ นเจ้ าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยบริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด
(“บริษัท” หรื อ “ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้ก่อตังทรั
3 สต์และผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน เมืVอวันทีV 29 กันยายน 2559 ตามหนังสือเลขทีV กลต.จค.1778/2559
เรืV อง การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จํานวนรวมกันทังสิ
3 3น
จํ า นวน 547,500,000 หน่ว ย ในราคาหน่ว ยละ 10 บาท ให้ แ ก่นักลงทุน ดังต่อไปนี 3 1) บริ ษั ท บางกอก ออฟฟิ ศ 2 จํ า กัด
(“บางกอก ออฟฟิ ศ”) และกลุม่ บุคคลเดียวกัน 2) ผู้มีอปุ การคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ 3) นักลงทุนสถาบัน และ 4) นักลงทุน
รายย่อยซึงV เป็ นลูกค้ าหรื อผู้ทีVคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ระหว่างวันทีV 4-6
ตุลาคม 2559 และก่อนเวลา 12:00 น. ของวันทีV 7 ตุลาคม 2559

10) วันจัดตัง( กองทรัสต์

11 ตุลาคม 2559

11) ลักษณะโครงการ

หน่วยทรัสต์ประเภทระบุชืVอและชําระเต็มมูลค่า และไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

12) อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุกองทรัสต์

1

หุน้ ทีเหลือจํานวนไม่เกินร้อยละ 0.01 จะถือโดยบุคคลธรรมดาทีได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกียวกับจํานวนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จํากัด

13) วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพืVอระดมทุนจากนักลงทุน ซึงV กองทรัสต์จะนําเงินทีVได้ จากการระดมทุนดังกล่าว จํานวนไม่เกิน 5,475 ล้ านบาท และเงินจากการ
กู้ยืมเงินระยะยาว จํานวนไม่เกิน 2,150 ล้ านบาท ซึVงเงินทีVได้ จากการระดมทุนและการกู้ยืมจะมีจํานวนรวมทังสิ
3 3นไม่เกิน 7,525
ล้ านบาท ไปลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และซือ3 หุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 99.99 ของ
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึงV เป็ นเจ้ าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ("ทรัพย์ สินหลักทีลงทุนครัง( แรก") มูลค่าทรัพย์สนิ รวมไม่เกิน
7,220 ล้ านบาท
14) นโยบายการลงทุน
14.1) ลักษณะทรัพย์ สนิ
14.1.1 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
รายละเอียด
รายละเอียดการลงทุน
ลักษณะการลงทุน

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

1. กรรมสิ ท ธิp ข องทีV ดิ น อาคารรวมถึ ง ระบบสาธารณูป โภค พร้ อมทัง3 ส่ว นควบและ
กรรมสิทธิpในอุปกรณ์ทีVเกีVยวข้ องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ผ่านการถือหุ้นอย่างน้ อย
ร้ อยละ 99.99 ของหุ้นทังหมดในบริ
3
ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. สิทธิ การใช้ สะพานทางเชืV อมต่อรถไฟฟ้ าระหว่างอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ กับสถานี
รถไฟฟ้ าอโศก
รูปแบบการลงทุน
กรรมสิทธิpสมบูรณ์
มูลค่ าทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน ไม่เกิน 4,800 ล้ านบาท
ลักษณะของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ตังอยู
3 บ่ ริ เวณสีแV ยกอโศกสุขมุ วิท (ถ.สุขมุ วิท-ถ.รัชดาภิเษก) เชืVอมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้ า
ทีตัง(
(BTS) สถานีอโศก และรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) สถานีสขุ มุ วิท
เจ้ าของกรรมสิทธิ^ท ีดนิ และ
ทีVดินและอาคารเป็ นกรรมสิทธิpของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
อาคาร
พืน( ทีรวม (Gross Floor Area)
80,944.42 ตารางเมตร
พืน( ทีให้ เช่ า
42,887.82 ตารางเมตร
(Net Leasable Area)
ปี ทีสร้ างเสร็จ
2547
14.1.2 โครงการเมอร์ ควิ รีV ทาวเวอร์
รายละเอียด
รายละเอียดการลงทุน
ลักษณะการลงทุน

รูปแบบการลงทุน

โครงการเมอร์ ควิ รี ทาวเวอร์
1. สิทธิการเช่าทีVดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้ อมทังส่
3 วนควบและสิทธิ
การเช่าในอุปกรณ์ทีVเกีVยวข้ องกับเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
2. กรรมสิทธิpในส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ รวมถึงงานระบบ
และอุปกรณ์ทีVเกีVยวข้ อง
3. สิทธิการใช้ สะพานทางเชืVอมต่อรถไฟฟ้ าระหว่างอาคารเมอร์ ควิ รีV ทาวเวอร์ กบั สถานี
รถไฟฟ้ าชิดลม
สิทธิการเช่า

ระยะเวลาของสิทธิการเช่ า

ประมาณ 19 ปี (โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ 3นสุดวันทีV 21 พฤศจิกายน 2578 ตามสัญญา
เช่ า ทีV ดิ น และอาคารระหว่า ง บริ ษั ท ดํ า รงเสรี จํ า กัด และ บางกอก ออฟฟิ ศ ซึVง เป็ น
ระยะเวลาการเช่าทีVรวมถึงสิทธิในการต่ออายุการเช่าเพิVมเติมเป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ ว)
มูลค่ าทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน ไม่เกิน 2,420 ล้ านบาท
ลักษณะของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
มุมถนนระหว่างถนนเพลินจิตและถนนหลังสวน เชืVอมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้ า (BTS)
ทีตัง(
สถานีชิดลม
^
เจ้ าของกรรมสิทธิท ีดนิ และ
- ทีVดินและอาคารเป็ นกรรมสิทธิpของบริ ษัท ดํารงเสรี จํากัด
อาคาร
- ส่วนต่อเติมอาคารชัน3 1-4 เป็ นกรรมสิทธิpของบางกอก ออฟฟิ ศ
พืน( ทีรวม (Gross Floor Area)
52,882.00 ตารางเมตร
พืน( ทีให้ เช่ า
24,765.43 ตารางเมตร
(Net Leasable Area)
ปี ทีสร้ างเสร็จ
ปี 2544 สําหรับอาคารสํานักงาน และปี 2556 สําหรับส่วนต่อเติมอาคารชัน3 1-4
มาตรการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ภายหลังจากกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ภายหลังจากทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนในบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว กองทรัสต์จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
หุ้นทีVจําหน่ายได้ และมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ประกอบด้ วยหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 1,950,000 หุ้น และ
หุ้นสามัญจํานวน 3,049,998 หุ้น โดยหุ้นสามัญทีVเหลือจํานวน 2 หุ้นจะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 2 คน คนละ 1 หุ้น ซึVง
จะเป็ นบุคคลธรรมดาทีVได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีเพืVอเข้ าถือกรรมสิทธิpในหุ้นของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ แทนทรัสตี เพืVอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นในแต่ละบริ ษัทมีจํานวนครบตามจํานวนขันตํ
3 Vาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทังนี
3 3ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาดังกล่าว
มีหน้ าทีVใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นตามทีVทรัสตีกําหนดเท่านัน3 รวมถึงต้ องส่งเงินปั นผลทีVได้ รับจากแต่ละบริ ษัทให้ แก่ทรัสตีหากมีการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผล ซึVงจะทําให้ กองทรัสต์มีสิทธิในการกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และจะมีอํานาจเบ็ดเสร็ จในการควบคุม กํากับดูแลบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ นับตังแต่
3 วนั ทีVเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สิน และเพืVอให้ มนัV ใจว่าบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะประกอบธุรกิจเพียงเท่าทีVกองทรัสต์กําหนดเท่านัน3 กองทรัสต์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มีการกําหนดแนวทางในการบริ หารจัดการไว้ 3 ระดับ ได้ แก่ (1) ระดับผู้ถือหุ้น (2) ระดับบริ ษัทและ (3)
ระดับคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 3
1. ระดับผู้ถือหุ้น
กองทรั ส ต์ จ ะเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นในสั ด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 ของจํ า นวนหุ้ นทีV มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง3 หมดของบริ ษั ท เอ็ ก เชน
ทาวเวอร์ และหุ้นสามัญทีVเหลือจํานวน 2 หุ้นจะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 2 คน คนละ 1 หุ้น ซึVงจะเป็ นบุคคลธรรมดาทีV
ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี ดังนัน3 กองทรัสต์จึงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับบริ ษัทโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ ซึVงข้ อบังคับ
ดังกล่าวจะเป็ นเอกสารทีVต้องจดทะเบียนและเป็ นข้ อมูลสาธารณะทีVผ้ ปู ระสงค์จะทําธุรกรรมกับบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทังนี
3 3 ในวันทีVกองทรัสต์เข้ าซื 3อหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ข้ อบังคับของบริ ษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ จะถูกแก้ ไขเพืVอกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี 3
(1)
สิทธิในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการ
3
(2)
สิทธิในการอนุมตั ิการทําธุรกรรมสําคัญ เช่น
(ก)
การปรับโครงสร้ างบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
(ข)
การขาย การโอน หรื อการจําหน่ายไป ซึVงสิทธิ ภาระหน้ าทีV กิจการ หรื อสินทรัพย์ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
ไม่วา่ ทังหมดหรื
3
อส่วนทีVเป็ นสาระสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
(ค)
การก่อภาระผูกพัน การนําทรัพย์สินไปเป็ นหลักประกัน และ/หรื อการก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือส่วนซึVงเป็ น
สาระสําคัญของสินทรัพย์และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
(ง)
การจองซื 3อ การรับโอน หรื อการได้ มาซึงV หุ้นของบริ ษัทอืVน หรื อการได้ มาซึงV หลักทรัพย์ประเภทอืVน

(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)

การเข้ าคํ 3าประกันเพืVอการชําระหนี 3 หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อผูกพัน หรื อภาระผูกพัน หรื อการกู้ยืมเงิน
การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สนิ เชืVอ หรื อการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ให้ ต้องรับภาระทางการเงิน
เพิVมขึ 3น หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอืVนใดแก่บคุ คลใด นิติบคุ คล หรื อบริ ษัทใด
การดําเนินคดี การถอนฟ้ อง หรื อการตกลงระงับคดีในข้ อพิพาททางกฎหมาย หรื อการดําเนินคดีใดๆ ทีVบริ ษัท
ถูกดําเนินคดี หรื อเป็ นผู้ดําเนินคดี ในกรณีทีVการกระทําหรื อดําเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างร้ ายแรง
ต่อสถานะทางการเงินของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
การได้ มาซึงV ผลประโยชน์ทีVสาํ คัญในบริ ษัท ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อกิจการอืVนใด หรื อการซื 3อ หรื อการได้ มาซึVง
สินทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อกิจการอืVน
การจ่ายค่าตอบแทน ค่าชดเชย เงินเดือน หรื อเงินทดแทนอืVนใดไม่ว่าเป็ นตัวเงิน หรื อเป็ นทรัพย์สินอย่างอืVน
ให้ แก่กรรมการของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
การจัดสรรกําไรของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ไม่ว่าจะทําในรู ปของการประกาศจ่ายเงินปั นผล หรื อการจัดสรร
เงินทุนสํารอง และอืVนๆ
การตังเงิ
3 นสํารองพิเศษ การตัง3 เงิ นสํารองเก็ บ สําหรับข้ อมูลทางการเงิ นของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ เพืVอ
วัตถุประสงค์อืVนทีVมิใช่ในทางการค้ าปกติของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และการใช้ จ่ายเงินสํารองดังกล่าว
การเปลียV นตัวผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ หรื อการอนุมตั ิ หรื อการเปลีVยนแปลงนโยบายทางการ
เงินของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ อาทิเช่น สาระสําคัญของวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี วิธีปฏิบตั ิในการหักค่าเสืVอม
ราคาของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และการกําหนดค่าตอบแทน และค่าทดแทนของกรรมการ
การประนีประนอมยอมความ หรื อการทําความตกลงใดๆ เพืVอประนอมหนี 3กับเจ้ าหนี 3ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาว
เวอร์ เจ้ าหนี 3ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเจ้ าหนี 3ของบุคคลอืVนใด
การเข้ าทําสัญญาให้ เช่าทรัพย์สินของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และสัญญาให้ บริ การทีVเกีVยวข้ อง รวมทังการ
3
แก้ ไข เพิVมเติม เปลียV นแปลง ยกเลิก หรื อต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว
การเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างกับบุคคลภายนอกอันเกีVยวกับการบริ หาร บํารุ งรั กษา ซ่อมแซม ดูแลรั กษาและ
ปรับปรุงทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
การเปลียV นแปลงผู้มีอํานาจลงนามเบิกถอนเงินในบัญชีของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
การดําเนินการอืVนใดอันมิใช่การดําเนินกิจการในทางการค้ าตามปกติของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์

2. ระดับบริ ษัท
เนืVองจากกองทรัสต์ใช้ บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นเครืV องมือในการถือครองกรรมสิทธิpในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ กองทรัสต์จะ
จํากัดความสามารถในการทําธุรกรรมของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยผ่านข้ อบังคับของบริ ษัท ซึVงในข้ อบังคับของบริ ษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ จะมีการกําหนดให้ ธุรกรรมสําคัญข้ างต้ นไม่อยูใ่ นขอบเขตอํานาจของกรรมการเพืVอไม่ให้ กรรมการเข้ าทําธุรกรรมใดๆ ใน
นามของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ทีVอยูน่ อกวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ได้
โดยบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะเข้ าทําธุรกรรมสําคัญในข้ อ (ก) ถึง (ฏ) ข้ างต้ นได้ ก็ตอ่ เมืVอได้ รับอนุมตั ิจากมติจากทีVประชุมผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึVงมาประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงข้ างมากดังกล่าวจะต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกลุม่ ก. (ซึVงได้ แก่กองทรัสต์) อย่างน้ อย 1 เสียงด้ วย สําหรับธุรกรรมสําคัญในข้ อ (ฐ) ถึง
(ณ) ข้ างต้ น บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะเข้ าทําได้ ก็ตอ่ เมืVอได้ รับอนุมตั ิจากทีVประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าจํานวน 3
ใน 4 ของคะแนนเสียงทังหมดของผู
3
้ ถือหุ้นซึVงเข้ าประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดย
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกลุม่ ก. (ซึงV ได้ แก่กองทรัสต์) อย่างน้ อย 1 เสียง หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนด
ในข้ อบังคับของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
นอกจากนี 3 ข้ อบังคับของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะกําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่า
ด้ วยทรัสต์เพืVอธุรกรรมในตลาดทุนซึงV ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตาม ทังนี
3 3 โดยไม่ขดั แย้ งกับบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ระดับคณะกรรมการ
ในการใช้ อํานาจควบคุมบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ กองทรัสต์จะใช้ อํานาจผ่านผู้จดั การกองทรัสต์ในการมีมติคณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรั สต์เพืVอเสนอชืV อบุคคลให้ ทรัสตีแต่งตังเป็
3 นกรรมการของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยกองทรั สต์มีแนวทางว่า
กรรมการทุกรายของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะต้ องแต่งตังจากกรรมการของผู
3
้ จดั การกองทรัสต์เท่านัน3 เพืVอให้ การบริ หารงาน
เป็ นไปอย่างราบรืV น โดยกรรมการทุกรายของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีหน้ าทีVทีVจะต้ องดําเนินกิจการให้ เป็ นไปโดยสอดคล้ องและ
ไม่ขดั แย้ งกับนโยบายของกองทรัสต์ อนึVง กองทรัสต์จะระบุแนวทางการควบคุมบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ข้ างต้ นทังหมดไว้
3
ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยข้ อบังคับนี 3จะไม่สามารถแก้ ไขได้ เว้ นแต่จะได้ รับมติผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
ซึงV ได้ แก่กองทรัสต์ กระทําการแทนโดยทรัสตี
นอกจากนี 3 กองทรัสต์จะมีการกําหนดหน้ าทีVของผู้จดั การกองทรัสต์ผา่ นสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ ให้ บทบาทของผู้จดั การ
กองทรัสต์ครอบคลุมถึงการบริ หารจัดการบริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนด้ วย โดยผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้ าทีVควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ให้ เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึง
ควบคุมให้ กรรมการของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ดําเนินการใดๆ ให้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
14.2) สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ

ทรัพย์ สิน
สิทธิการเช่าบนทีVดิน
อาคารและงานระบบ
และกรรมสิทธิpในส่วนต่อ
เติมของโครงการเมอร์ คิว
รีV ทาวเวอร์

หุ้นร้ อยละ 99 ของหุ้น
ทังหมดในบริ
3
ษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ ซึงV ถือกรรมสิทธิp
ในทีVดิน อาคารและงาน
ระบบของเอ็กเชน ทาว
เวอร์

ราคาประเมินมูลค่ า
ราคาประเมิน
ราคา
หุ้นของบริษัทเอ็ก
ด้ วยวิธีต้นทุน
ประเมินด้ วย
เชน ทาวเวอร์ โดยที
ทดแทนก่ อนหัก
วิธีรายได้ *
ปรึกษาทางการเงิน
ค่ าเสือมราคา
-

2,212 ล้ าน
บาท

-

2,213 ล้ าน
บาท

5,333 ล้ านบาท**

6,233 ล้ าน
บาท

5,175 ล้ านบาท**

6,289 ล้ าน
บาท

ผู้ประเมินราคา

ทีVดิน:
บริ ษัท แกรนด์
231 ล้ านบาท แอสเซท แอดไวเซอ
อาคารและ
รีV จํากัด
อุปกรณ์:
1,692 ล้ านบาท
อาคารและ
บริ ษัท อเมริ กนั
อุปกรณ์:
แอ๊ พเพรซัล
1,620 ล้ าน
(ประเทศไทย)
บาท***
จํากัด
ทีVดิน: 3,170 ล้ าน
บริ ษัท แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอ
บาท
อาคารและ
รีV จํากัด
อุปกรณ์:
2,752 ล้ านบาท
ทีVดิน: 2,630 ล้ าน บริ ษัท อเมริ กนั
บาท
แอ๊ พเพรซัล
อาคารและ
(ประเทศไทย)
อุปกรณ์:
จํากัด
2,214 ล้ านบาท

วันทีออก
รายงาน
การ
ประเมิน
13
กรกฎาคม
2559
12
กรกฎาคม
2559
13
กรกฎาคม
2559
12
กรกฎาคม
2559

ทีมา : บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี  จํ ากัด บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด และ บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จํ ากัด
*มูลค่าของทรัพย์สิน ณ วันที  1 ตุลาคม 2559
**คํานวณมูลค่าหุน้ ด้วยวิ ธีการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow: DCF)

***ราคาประเมิ นด้วยวิ ธีตน้ ทุนทดแทนใหม่เพื อการประกันภัย เนือ งจากผูป้ ระเมิ นมูลค่าไม่สามารถกํ าหนดมูลค่าด้วยวิ ธีทดแทนของโครงการเมอร์ คิวรี  ได้โดยให้
เหตุผลว่าไม่สามารถคิ ดแยกมูลค่าสิ ทธิ การเช่าของทรัพย์สินออกเป็ นส่วนๆ ได้ เช่น มูลค่าสิ ทธิ การเช่าเฉพาะทีด ิ น มูลค่าสิ ทธิ การเช่าเฉพาะอาคาร

14.3) โครงสร้ างรายได้ และผลการดําเนินงาน
โครงสร้ างรายได้ และผลการดําเนินงานย้ อนหลังของทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง3 แรก เป็ นไปตามทีVได้ แสดงไว้ ในตารางด้ านล่างนี 3
โดยอ้ างอิงจากงบการเงินสําหรับผู้บริ หาร (Management Account) ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และบางกอก ออฟฟิ ศ
14.3.1 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
2556
% ของรายได้
บาท
รวม
386,406,510
83.46%

2557
% ของรายได้
บาท
รวม
393,885,716
83.64%

2558
% ของรายได้
บาท
รวม
413,951,511
83.28%

รายได้ คา่ สาธารณูปโภค

59,824,366

12.92%

59,778,532

12.69%

61,895,742

12.45%

รายได้ คา่ ทีVจอดรถ

13,786,843

2.98%

14,170,475

3.01%

17,585,923

3.54%

รายได้ อืVนๆ

2,965,238

0.64%

3,112,434

0.66%

3,614,402

0.73%

รวมรายได้

462,982,957

100.00%

470,947,157

100.00%

497,047,578

100.00%

ต้ นทุนการขายและบริ การและต้ นทุน
ในการบริ หาร

138,472,836

29.91%

147,382,339

31.29%

143,688,247

28.91%

รวมกําไรจากการดําเนินงาน

324,510,121

70.09%

323,564,818

68.71%

353,359,331

71.09%

ประเภทของรายได้
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การเกีVยวกับการ
ให้ เช่าพื 3นทีV

หมายเหตุ: ภายหลังจากการจัดตังM กองทรัสต์ บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะส่งผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่กองทรัสต์ในรู ปแบบของเงิ นปั นผล ดอกเบี Mยรับจากเงิ น
กู้ยืมทีก องทรัสต์ให้กู้หรื อทีก องทรัสต์เข้ารับภาระหนีเM งิ นกู้ทีม ี อยู่เดิ มในฐานะผูใ้ ห้กู้ และการชําระคื นเงิ นต้นของเงิ นกู้ยืมหรื อภาระหนีเM งิ นกู้ดงั กล่าว

14.3.2 โครงการเมอร์ ควิ รีV ทาวเวอร์
ประเภทของรายได้
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การเกีVยวกับการ
ให้ เช่าพื 3นทีV
รายได้ คา่ สาธารณูปโภค

2556
% ของรายได้
บาท
รวม
140,137,932
88.49%

2557
% ของรายได้
บาท
รวม
225,871,295
88.13%

2558
% ของรายได้
บาท
รวม
268,670,780
88.02%

12,821,087

8.10%

22,869,248

8.92%

25,391,612

8.32%

รายได้ คา่ ทีVจอดรถ

4,305,954

2.72%

6,696,779

2.61%

7,877,135

2.58%

รายได้ อืVนๆ*

1,094,506

0.69%

852,755

0.33%

3,311,703

1.08%

รายได้ รวม

158,359,479

100.00%

256,290,077

100.00%

305,251,230

100.00%

ต้ นทุนการขายและบริ การ

101,474,315

64.08%

131,274,538

51.22%

138,300,627

45.31%

56,885,164

35.92%

125,015,539

48.78%

166,950,603

54.69%

รวมกําไรจากการดําเนินงาน

หมายเหตุ: *รายได้อืนๆ เช่น ดอกเบี Mยรับ เบี Mยปรับจากผูเ้ ช่า เงิ นประกันการเช่าทีย ึดจากผูเ้ ช่ารายย่อยกรณี ผเู้ ช่าผิ ดสัญญาเช่า เป็ นต้น สําหรับปี 2558 โครงการมี
รายได้จากการยึดเงิ นประกันการเช่าเป็ นจํ านวนประมาณ 2 ล้านบาท

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถรักษาอัตราเช่าพื 3นทีVเฉลีVยให้ อยู่ในระดับสูงกว่าร้ อยละ 98 ตลอดช่วงปี 2556 ถึง 2558 อีกทัง3
ยังได้ รับผลดีจากการเข้ าทําสัญญาใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่าเดิมทําให้ ค่าเช่าเฉลีVยมีการปรับตัวเพิVมขึ 3นต่อเนืVองทังในส่
3 วนของ
พื 3นทีVสาํ นักงานและร้ านค้ า สําหรับโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ นนมี
ั 3 รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเพิVมขึ 3นอย่างมากในช่วงปี 25562558 อันเป็ นผลจากรายได้ จากการให้ เช่าพื 3นทีVร้านค้ าทีVเพิVมขึ 3นและอัตราการเช่าพื 3นทีVรวมทีVปรับขึ 3นมาอยู่ในระดับทีVสงู อย่าง
รวดเร็ วหลังจากมีการเปิ ดตัวพื 3นทีVร้านค้ าให้ เช่าอย่างเป็ นทางการในปี 2557
14.4) การจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์มีนโยบายทีVจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีVเข้ าลงทุนครัง3 แรก โดยนําพื 3นทีVของทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้
เช่า และ/หรื อให้ มีการใช้ พื 3นทีVหรื อให้ บริ การทีVจะได้ รับค่าตอบแทนตามทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานทีVมีอํานาจหน้ าทีV
ประกาศกําหนดแก่ผ้ เู ช่าและ/หรื อผู้ใช้ พื 3นทีVหรื อใช้ บริ การ
ทังนี
3 3 บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้ าทีVดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ ทีVเหมาะสมในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพืVอสร้ าง
รายได้ ในเชิงพาณิ ชย์ให้ แก่กองทรัสต์และก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์โดยรวม โดยบริ ษัทในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ทําสัญญาแต่งตังและว่
3
าจ้ างบริ ษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี 3ส์ แมนเนจเม้ นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริ ษัท โจนส์ แลง ลา
ซาลล์ แมนเนจเม้ นท์ จํากัด ซึVงเป็ นบุคคลทีVมีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการจัดการดูแลโครงการมาโดยตลอด ให้ ทํา
หน้ าทีVผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ตามลําดับ
ทังนี
3 3 หน้ าทีVของ บริ ษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลติ ี 3ส์ แมนเนจเม้ นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ในฐานะผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะเป็ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายทีV กํ า หนดโดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ และเพืV อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทีVจะดําเนินการบริ หารทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง3 แรกนัน3 บริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์มีกลยุทธ์ ใน
การจัดหาผลประโยชน์ดงั นี 3
- การบริ หารทรัพย์สนิ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี
รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพืVอให้ กองทรัสต์ได้ รับกําไรจากการดําเนินงาน หากผลประกอบการ
ของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีVกําหนดไว้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพืVอหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุ ง
และพัฒนาแผนการดําเนินงานเพืVอให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทีVคาดไว้
- การกําหนดอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสม
- การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานพร้ อมทังควบคุ
3
มค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
- การเพิVมศักยภาพของทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน โดยการดูแลรักษาพื 3นทีVของโครงการและพัฒนาปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ
หลังจากกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กองทรัสต์จะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิpและ/หรื อผู้มีสทิ ธิการเช่า (ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม)
ในทีVดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ กองทรัสต์มีนโยบายทีVจะ
ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินทีVเข้ าลงทุนครั ง3 แรก โดยนําพืน3 ทีVของทรั พย์ สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า ทัง3 นี 3
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้ดําเนินการติดต่อและหาลูกค้ าและผู้ทีVสนใจจะใช้ บริ การ และ/หรื อเช่าพื 3นทีVของทรัพย์สินทีVกองทรัสต์
เข้ าลงทุน ทังนี
3 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ร่วมกับกองทรัสต์จะว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ซึVงจะรับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่า จัดเก็บค่าเช่าและค่าบริ การเพืVอนําส่งกองทรัสต์ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ อยูใ่ นสภาพทีVดีและพร้ อมจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าโดยตรง (สําหรับโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ) และบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะเข้ าทํา
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าโดยตรง (สําหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ) สัญญาดังกล่าวจะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมี
หลักเกณฑ์และเงืVอนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าทุกรายสําหรับแต่ละโครงการ

14.5) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
14.5.1 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
ผู้เช่าพื 3นทีVสาํ นักงานของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะประกอบด้ วยบริ ษัทเอกชนทังในประเทศและต่
3
างประเทศ และอยู่ในธุรกิจทีV
หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ อสังหาริ มทรัพย์ บริ การทางการเงิน เป็ นต้ น สําหรับผู้เช่าพื 3นทีVร้านค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ให้ บริ การใน
ด้ านต่างๆ ทีVหลากหลายเช่นเดียวกับผู้เช่าสํานักงาน เช่น ฟิ ตเนส สถาบันการเงิน สปา อาหารและเครืV องดืVม เป็ นต้ น
ประเภทธุรกิจของผู้เช่าสํานักงาน
ประเภทธุรกิจ

พืน( ทีให้ เช่ า (ตารางเมตร)

สัดส่ วนของพืน( ทีให้ เช่ ารวม (ร้ อยละ)

คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์

5,293.74

15.24

สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน

3,675.21

10.58

ทีVปรึกษาธุรกิจ

3,238.66

9.32

อุตสาหกรรมการผลิต

3,181.45

9.16

โภชนาการ

2,917.16

8.40

บริ การ

2,870.19

8.26

อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค

1,920.91

5.53

สายการบินและโลจิสติกส์

1,851.73

5.33

พลังงานและสาธารณูปโภค

1,840.28

5.30

อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง

1,592.58

4.58

อืVนๆ

6,357.71

18.30

รวม

34,739.62

100.00

พืน( ทีให้ เช่ า (ตารางเมตร)

สัดส่ วนของพืน( ทีให้ เช่ ารวม (ร้ อยละ)

ฟิ ตเนส

3,295.01

43.04

สปา

1,344.26

17.56

การศึกษา

1,077.31

14.07

อุตสาหกรรมอาหารและเครืV องดืมV

693.62

9.06

สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน

496.59

6.49

คลินิกและทันตกรรม

209.93

2.74

ค้ าปลีก

154.50

2.02

อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค

117.45

1.53

สายการบินและโลจิสติกส์

108.16

1.41

แฟชันV และเสริ มความงาม

89.25

1.17

ที ม า: บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าร้ านค้ า
ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

พืน( ทีให้ เช่ า (ตารางเมตร)

สัดส่ วนของพืน( ทีให้ เช่ ารวม (ร้ อยละ)

อืVนๆ

69.38

0.91

รวม

7,655.46

100.00

ที ม า: บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์

บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะผู้บริ หารโครงการได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการคัดเลือกผู้เช่า โดยจะคัดเลือกผู้เช่าทีVมีฐานะ
การเงิ น และมี ป ระวั ติ ท างการเงิ น ทีV ดี และมี ค วามสามารถในการจ่ า ยค่ า เช่ า เพืV อ ลดความเสีV ย งทีV อ าจเกิ ด จาก
ผู้เช่า เช่น ความเสีVยงจากการไม่ได้ รับค่าเช่าหรื อได้ รับค่าเช่าไม่ตรงเวลา และความเสีVยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินภายใน
พื 3นทีVให้ เช่าของโครงการ
นอกจากนี 3 ผู้บริ หารโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ก็ยงั คํานึงถึงการดําเนินงานของผู้เช่า โดยเฉพาะในส่วนของพื 3นทีVเช่าร้ านค้ า ซึVง
โครงการพยายามทีVจะไม่เลือกผู้เช่ารายใหม่ทีVอาจเป็ นคู่แข่งกับผู้เช่ารายปั จจุบนั ทีVมีอยู่ โดยมีความระมัดระวังในการพิจารณาผู้
เช่าใหม่ทีVประกอบธุรกิจซึงV เสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีVมีลกั ษณะเดียวกันกับผู้เช่ารายปั จจุบนั เพืVอไม่ให้ กระทบรายได้ ของผู้เช่าทีV
เช่าอยูก่ ่อนแล้ ว
14.5.2 โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
ผู้เช่าพื 3นทีVสาํ นักงานของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ โดยมากเป็ นบริ ษัทเอกชนทังในประเทศและต่
3
างประเทศ โดยส่วนใหญ่ผ้ เู ช่า
สํานักงานจะประกอบด้ วยบริ ษัทเอกชนทีVมีชืVอเสียงเป็ นทีVร้ ู จกั และมีฐานะการเงินทีVมนัV คง สําหรับผู้เช่าพื 3นทีVร้านค้ าส่วนใหญ่จะ
เป็ นผู้ประกอบการประเภทอาหารและเครืV องดืVม ทังนี
3 3 เพืVอให้ สอดคล้ องกับแนวทางการตลาดของโครงการ อย่างไรก็ตาม ก็มี
ความหลากหลายในประเภทของร้ านอาหารภายในศูนย์การค้ า ได้ แก่ ร้ านอาหารไทย อาหารฝรัVง อาหารญีV ปุ่น อาหารเกาหลี
อาหารจีน รวมทังร้3 านกาแฟ เครืV องดืVม และอาหารว่าง
ประเภทธุรกิจของผู้เช่าสํานักงาน
ประเภทธุรกิจ

พืน( ทีให้ เช่ า (ตารางเมตร)

สัดส่ วนของพืน( ทีให้ เช่ ารวม (ร้ อยละ)

สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน

4,519.49

26.05

สํานักงานกฎหมาย

3,314.60

19.10

บริ การทางธุรกิจ

2,703.26

15.58

อุตสาหกรรมการผลิต

2,527.22

14.56

นําเข้ า/ส่งออก

754.76

4.35

อุตสาหกรรมท่องเทีVยว

713.93

4.11

อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง

376.40

2.17

สือV

322.90

1.86

ทีVปรึกษาทางการเงิน

192.43

1.11

พลังงานและสาธารณูปโภค

187.62

1.08

อืVนๆ

1,738.85

10.02

รวม

17,351.46

100.00

ที ม า: บางกอก ออฟฟิ ศ

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าร้ านค้ า
ประเภทธุรกิจ

พืน( ทีให้ เช่ า (ตารางเมตร)

สัดส่ วนของพืน( ทีให้ เช่ ารวม (ร้ อยละ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครืV องดืมV

4,302.94

68.14

คลินิกและทันตกรรม

735.52

11.65

ค้ าปลีก

457.65

7.25

ฟิ ตเนส

247.69

3.92

แฟชันV และเสริ มความงาม

232.38

3.68

สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน

187.17

2.96

อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค

132.91

2.10

อืVนๆ

19.03

0.30

รวม

6,315.29

100.00

ที ม า: บางกอก ออฟฟิ ศ

ทังนี
3 3ผู้บริ หารโครงการยังมีนโยบายในการคัดเลือกผู้เช่าทีVคํานึงถึงการดําเนินงานของผู้เช่าโดยเฉพาะในส่วนของร้ านค้ าให้ เช่า ซึVง
ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็ นร้ านอาหาร ผู้บริ หารโครงการจะต้ องมีการพิจารณาประเภทการให้ บริ การของผู้เช่า เช่น ร้ านอาหาร (ไทย ญีVปนุ่
เกาหลี ฯลฯ) ร้ านกาแฟ และร้ านสะดวกซื 3อ เพืVอให้ มีความสมดุลของจํานวนร้ านค้ าแต่ละชนิด เพืVอไม่ให้ มีการซํ 3ากันของผู้เช่าชนิด
เดียวกันมากเกินไป ซึงV อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของผู้เช่าเหล่านันด้
3 วยกันเอง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้เช่า
ในการชําระค่าเช่า
14.6) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย / การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
กระบวนการจัดหาลูกค้ าในปั จจุบนั ของอสังหาริ มทรัพย์ก่อนทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน สามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดงั นี 3
14.6.1 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
ในการจัดหาและเจรจาเข้ าทําสัญญากับผู้เช่า บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในฐานะเจ้ าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นผู้บริ หาร
โครงการให้ เป็ นไปตามแผนการธุ ร กิ จ ของโครงการ โดยในการจั ด หาผู้ เช่ า อาจมี ก ารติ ด ต่ อ ผู้ สนใจโดยตรง และ
มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นตัวแทนการขายต่างๆ เพืVอให้ สามารถเข้ าถึงผู้ทีVกําลังมองหาพื 3นทีVเช่า
นอกเหนือจากการให้ เช่าพื 3นทีVระยะยาวแล้ วนัน3 โครงการยังมีช่องทางการรับรายได้ จากการให้ บริ การพื 3นทีVสว่ นกลางในส่วนของ
ศูนย์การค้ าสําหรับธุรกิจทีVต้องการใช้ พื 3นทีVในการแสดงสินค้ าหรื อส่งเสริ มการขายในระยะสัน3 ซึงV เป็ นการเพิVมรายได้ ให้ แก่โครงการ
14.6.2 โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
ในการจัดหาและเจรจาเข้ าทําสัญญากับผู้เช่า บางกอก ออฟฟิ ศ ในฐานะผู้บริ หารโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ เป็ นผู้จดั หาและ
จัดสรรประเภทของผู้เช่าให้ เป็ นไปตามแผนการธุรกิจของโครงการ โดยในการจัดหาผู้เช่านัน3 ผู้บริ หารโครงการอาจมีการติดต่อ
ผู้สนใจโดยตรง และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นตัวแทนการขายต่างๆ เพืVอให้ สามารถเข้ าถึงผู้ทีVกําลังมองหาพื 3นทีVเช่าได้ นอกจากนี 3
โครงการยังมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การค้ า เมอร์ คิวรีV วิลล์ เพืVอเป็ นการอํานวยความสะดวกต่อผู้ทีVสนใจเช่า
ร้ านค้ าอีกด้ วย
ในการเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าแต่ละราย ผู้บริ หารโครงการจะมีการพิจารณาอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับอัตรา
ค่าเช่าในตลาดหรื อค่าเช่าในอาคารทีVมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในช่วงเวลาทีVเข้ าทําสัญญา และคํานึงถึงระยะเวลาของสัญญาเช่า
ซึVงส่วนใหญ่ มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และมีบางสัญญาเช่าทีVมีระยะเวลาเช่าสันกว่
3 า 1 ปี สําหรั บการให้ เช่าพื 3นทีVส่วนกลางของ
ศูนย์การค้ า โดยภายใต้ สญ
ั ญาเช่าแต่ละสัญญาจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกันการเช่าพื 3นทีVไว้ เป็ นหลักประกัน โดยการเก็บเงิน
ประกันการเช่านี 3จะเป็ นการลดความเสียV งของผู้ให้ เช่าในการผิดนัดชําระค่าเช่าต่อเจ้ าของโครงการ

14.7) การแข่ งขัน
แนวโน้ มธุรกิจอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
แนวโน้ มธุรกิจอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร อ้ างอิงจากรายงานของ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ
วันทีV 1 มิถนุ ายน 2559 สามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดงั นี 3
ธุรกิจอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้ มทีVจะขาดแคลน เนืVองจากปั จจุบนั พบว่ามีพืน3 ทีVอาคาร
สํานักงานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 340,607 ตารางเมตร ในขณะทีVความต้ องการใช้ พืน3 ทีVเพิVมเติมมีแนวโน้ มเพิVมขึน3 สูงกว่า
140,000 ตารางเมตรต่อปี เมืVอเปรี ยบเทียบกับอุปทานใน 3 ปี ข้ างหน้ า ซึVงมีอยู่ประมาณ 241,665 ตารางเมตร จึงเห็นได้ ว่าการ
เติบโตของอุปสงค์จะสูงกว่าการเติบโตของอุปทาน
ดังนันอุ
3 ปสงค์ทีVสงู และอุปทานทีVมีอยูอ่ ย่างจํากัด จะส่งผลให้ เจ้ าของอาคารสํานักงานมีการปรับค่าเช่าให้ สงู มากขึ 3น และคาดว่า
จะมีการปรับราคาค่าเช่าเพิVมขึ 3นอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 3 ต่อปี ทังนี
3 3อุปทานทีVมีจํานวนจํากัดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ส่งผลให้ ผู้เช่าพื 3นทีV
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่นนอาจมี
ั3
ความจําเป็ นทีVจะต้ องพิจารณาเช่าพื 3นทีVอาคารสํานักงานนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรื อใช้
พื 3นทีVชนิดอืVน ๆ ทีVสามารถทดแทนความต้ องการพื 3นทีVอาคารสํานักงานได้ ยกตัวอย่างเช่น โฮมออฟฟิ ต หรื ออาคารพาณิชย์
กลยุทธ์การแข่งขัน
14.6.1 โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีข้อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดผู้เช่าและผู้ทีVเข้ ามาใช้ บริ การร้ านค้ า เนืVองจาก
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ อยู่ในทําเลทีVดีและอยู่ในระยะทีVสามารถเดินเชืVอมต่อกับทังระบบขนส่
3
งมวลชนทังรถไฟฟ้
3
าบีทีเอสและ
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT ซึงV ถือว่าเป็ นอีกหนึงV ในทําเลทีVดีทีVสดุ ของย่านอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของร้ านค้ า โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ได้ ใช้ ประโยชน์จากการมีผ้ เู ช่ารายใหญ่ เช่น บริ ษัท ทรู สปา จํากัด และบริ ษัท ทรู
ฟิ ตเนส จํากัด ทีVสามารถดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การในตึกได้ เป็ นจํานวนมากและส่งผลดีต่อธุรกิจร้ านค้ าและร้ านอาหารภายใน
อาคาร ทําให้ ช่วยสนับสนุนการปล่อยเช่าของร้ านค้ าและร้ านอาหารทีVอยูใ่ นส่วนโซนด้ านล่างของอาคาร
14.6.2 โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ มีข้อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดผู้เช่าและผู้ทีVเข้ ามาใช้ บริ การร้ านค้ า เนืVองจากอาคาร
เมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ มีทําเลทีVตงที
ั 3 Vดี สามารถเชืVอมต่อจากรถไฟฟ้ าสถานีชิดลมและห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ชิดลม ซึVงถือว่าเป็ น
หนึงV ในทําเลทีVดีทีVสดุ ของย่านอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี 3 โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ยงั มีข้อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในแง่ของการดึงดูดผู้เช่าและและผู้ทีVเข้ ามาใช้ บริ การ
ร้ านค้ า เนืVองจากอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ มีสดั ส่วนพืน3 ทีVของอาคารทีVเป็ นพื 3นทีVเช่าร้ านค้ าค่อนข้ างสูงเมืVอเทียบกับอาคาร
สํานักงานเกรดเอด้ วยกัน โดยอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ มีสดั ส่วนพื 3นทีVร้านค้ าถึงร้ อยละ 26.78 ของพืน3 ทีVให้ เช่าทัง3 หมดของ
โครงการ หรื อมากกว่า 1 ใน 4 โดยพื 3นทีVเช่าร้ านค้ า ซึงV ตังอยู
3 บ่ นชัน3 1-4 ถูกพัฒนาให้ มีลกั ษณะเป็ นศูนย์การค้ า ภายใต้ ชืVอ เมอร์ คิว
รีV วิลล์ (Mercury Ville) ซึงV เป็ นฐานส่วนล่างของอาคารสํานักงานเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ การก่อสร้ างภายนอกมีการตกแต่งให้ ดเู ป็ น
ศูนย์การค้ าอย่างชัดเจน ทําให้ พื 3นทีVเช่าร้ านค้ าภายใน เมอร์ คิวรีV วิลล์ มีความดึงดูดต่อผู้เช่า เนืVองจากมีการใช้ บริ การทังจากผู
3
้ ทีVใช้
สํานักงานในอาคารและผู้คนจากภายนอกทีVแวะเวียนเข้ ามาใช้ บริ การต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเกื 3อหนุนการปล่อยเช่าพื 3นทีV
สํานักงานทีVอยูใ่ นส่วนของชันบนของอาคารด้
3
วย
14.8) โครงการในอนาคต
ในอนาคต กองทรั สต์ อาจทําการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์อืVนเพิVมเติมจากทรั พย์ สินหลักทีVลงทุนครัง3 แรก โดยการลงทุนของ
กองทรัสต์ในอนาคตจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3

14.8.1 การเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(1) กองทรัสต์จะเน้ นการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่า และร้ านค้ าให้ เช่า รวมถึงทรัพย์สินทีV
เกีV ย วเนืV อ ง โดยเป็ นโครงการทีV ค าดว่า จะมี ผ ลการดํ า เนิ น งานอยู่ใ นเกณฑ์ ทีV ดี และเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
(2) กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิVมเติมในทรัพย์สนิ ประเภทอืVนนอกจากทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่า
และร้ านค้ าให้ เช่ารวมถึงทรัพย์สนิ ทีVเกีVยวเนืVอง หากบริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ดําเนินการศึกษา รวมถึง
ประเมินปั จจัยต่างๆ ทีVเกีVยวข้ อง และเห็นว่าการลงทุนเพิVมเติมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(3) ในการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ เพิVมเติม บริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการศึกษาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการเข้ าลงทุน รวมถึงประเมินความเสีVยงในการเข้ าลงทุนรวมถึงปั จจัยอืVนๆ ทีV
เกีVยวข้ อง เพืVอให้ มนัV ใจได้ วา่ การเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิVมเติมจะสร้ างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว
ในระดับทีVเหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยในการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ เพิVมเติม บริ ษัทในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และข้ อกําหนดในสัญญาทีVเกีVยวข้ อง รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีV
ถูก ต้ อ งและเพี ย งพอให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ เพืV อ ใช้ พิ จ ารณาอนุมัติ ใ ห้ ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ทํ า รายการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิVมเติม
(4) กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริ ษัททีVจดั ตังขึ
3 3นโดยมีวตั ถุประสงค์เพืVอดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3
(ก) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทีVจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
3
และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทนัน3
(ข) แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกทีVจะทําให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บริ ษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ.
49/2555 และประกาศอืVนทีVเกีVยวข้ องตามทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีทีV
กองทรั สต์ ล งทุน ในทรั พย์ สิน หลัก และอุปกรณ์ โดยทางตรง เว้ นแต่ในกรณี ข องหลักเกณฑ์ เกีV ยวกับ
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ให้ พิจารณาเฉพาะในขันของกองทรั
3
สต์
(ค) กองทรัสต์อาจให้ ก้ ูยืมเงินแก่บริ ษัทดังกล่าวผ่านการกับตราสารหนี 3 หรื อเข้ าทําสัญญาทีVมีลกั ษณะเป็ น
การกู้ยืมเงิน หรื อกองทรัสต์อาจเข้ ารับภาระหนี 3เงินกู้ทีVบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอยู่เดิมในฐานะผู้ให้ ก้ ู
โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัทดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้ อมด้ วย
(5) กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีVตงอยู
ั 3 ท่ งในประเทศและในต่
ั3
างประเทศ
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อืVนใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ทีVมีการระบุเอาไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
14.8.2 การลงทุนหรือมีไว้ ซ งึ ทรัพย์ สินอืนนอกเหนือจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักกองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึV ทรัพย์สนิ อืVนดังต่อไปนี 3
(1)
ทรัพย์สนิ อืVน นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หลักมีขอบเขตประเภททรัพย์สนิ ดังต่อไปนี 3
(ก)
พันธบัตรรัฐบาล
(ข)
ตัว เงินคลัง
(ค)
พัน ธบัต รหรื อ หุ้น กู้ ทีV รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุค คลทีV มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตัง3 ขึน3 เป็ นผู้อ อก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ 3าประกันต้ นเงินและดอกเบี 3ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงืVอนไข
(ง)
เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชืVอทีVอยูอ่ าศัย
(จ)
บัตรเงินฝากทีVธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื 3อขายล่วงหน้ าแฝง
(ฉ)
ตัว แลกเงินหรื อตัว สัญญาใช้ เงินทีVธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ 3าประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื 3อขายล่วงหน้ าแฝง
(ช)
หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีVจะซื 3อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 3 หรื อกองทุน
รวมอืVนทีVมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี 3หรื อเงินฝาก ทัง3 นี 3 ในกรณีทีVเป็ นหน่วยลงทุนของ
ต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงืVอนไขดังต่อไปนี 3

1.

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีVอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงาน
กํ า กั บ ดู แ ลด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ3 ขายหลัก ทรั พ ย์ ทีV เ ป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศทีVมีการซื 3อขายในตลาดซื 3อขายหลักทรัพย์ทีVเป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)
2.
กองทุนรวมต่างประเทศนันมี
3 นโยบายการลงทุนในทรั พย์ สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
3.
กองทุนรวมต่างประเทศนันจั
3 ดตังขึ
3 3นเพืVอผู้ลงทุนทัวV ไป
(ซ)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรั สต์ของกองทรัสต์อืVน ทังนี
3 3 เฉพาะทีVจัด
ตังขึ
3 3นตามกฎหมายไทย
(ฌ) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีVจดั ตังตามกฎหมายต่
3
างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นนั 3
จะจัดตังในรู
3 ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอืVนใด ทังนี
3 3 ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี 3
1.
Real Estate Investment Trust นันจั
3 ดตังขึ
3 3นสําหรับผู้ลงทุนทัวV ไป และอยูภ่ ายใต้ การกํากับ
ดูแลของหน่วยงานทีVกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื 3อขายหลักทรัพย์ทีVเป็ นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2.
มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัททีVมีรายชืVออยู่ใน
หมวดพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นตลาดซื อ3 ขายหลัก ทรั พ ย์ ทีV เ ป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัททีVมีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียง
ได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3.
มีก ารซื อ3 ขายในตลาดซื อ3 ขายหลัก ทรั พ ย์ ทีV เ ป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื 3อคืนโดยผู้ออกตราสาร
(ญ) สัญญาซือ3 ขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณี ทีV ทําสัญญาโดยมี วัตถุประสงค์ เพืVอ ป้องกันความเสีVย งของ
กองทรัสต์
(ฎ)
ทรัพย์สนิ อืVนทีVกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ทังนี
3 3 ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีV สร. 26/2555 เรืV อง
ข้ อ กํ า หนดเกีV ย วกั บ รายการและข้ อ ความในสัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พืV อ การลงทุ น ใน
อส้ งหาริ มทรั พย์ และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ฉบับอืVนทีV
เกีVยวข้ อง
การรับรอง รับอาวัล หรื อคํ 3าประกัน แล้ วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
3 านวน
หรื อคํ 3าประกันต้ นเงินและดอกเบี 3ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงืVอนไข
(2)
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืVน จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในประกาศเกีVยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัวV ไปทีVออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดย
อนุโลม
(3)
ในกรณีทีVลกู หนี 3ตามตราสารทีVกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี 3 หรื อมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่สามารถชําระหนี 3ได้
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรืV องเดียวกันทีVกําหนดไว้ สําหรับกองทุนรวมทัวV ไปทีVออก
ตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยอนุโลม
14.8.3 การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เช่ าทรัพย์ สนิ หลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึงV เป็ นผู้เช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ ตามเงืVอนไขดังต่อไปนี 3
(1)
สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และ
(2)
เป็ นการลงทุนในหุ้นทีVให้ สทิ ธิพิเศษเพืVอประโยชน์ในการอนุมตั กิ ารดําเนินงานบางประการของนิติบคุ คล
(Golden Share) ตามทีVได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน3 ไม่เกินหนึงV หุ้น

14.9) การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
14.9.1 นโยบายการทํา รายการระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ และบุ ค คลที เ กี ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์
ในกรณีทีVจะมีการทําธุรกรรมประเภทอืVนๆ นอกเหนือจากทีVได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี 3ชวน ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อทรัสตี หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์และ/หรื อทรัสตีจะมีการดําเนินการตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีVเกีVยวข้ อง ดังนี 3
(1)

เงืVอนไขและข้ อกําหนดทัวV ไปของกองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีVเกีVยวโยงกันมีดงั ต่อไปนี 3
ในการทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์นนั 3 จะมีการ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง และเป็ นไปเพืVอประโยชน์ทีVดี
ทีVสดุ ของกองทรัสต์
ธุรกรรมทีVกองทรัสต์จะทํากับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ อง
เป็ นธุรกรรมทีVใช้ ราคาทีVมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
บุคคลทีVมีสว่ นได้ เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาและตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
การคิดค่าใช้ จ่ายทีVเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีV
เกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องใช้ ราคาและอัตราทีVเป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล

(2)

กรณีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
(ก)
นโยบายการทํารายการกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
•
การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยง
กัน กับผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องกระทํ าภายใต้ เ งืV อ นไขทีV มีค วามเป็ นธรรมและมีค วาม
เหมาะสมและเป็ นไปตามเงืVอนไขและข้ อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
3 3 ในกรณี ทีV
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดบุคคลทีVมีลกั ษณะเป็ นบุคคลทีVเกีVยวโยงกันเพิVมเติมในอนาคต การเข้ าทํา
ธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีVเกีV ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเงืVอนไขและข้ อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์
•
นอกจากนี 3 กองทรัสต์จะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีVยวกับธุรกรรมทีVทํากับผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ รวมทังในหมายเหตุ
3
ประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ทีVได้ รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและในรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ด้วย
(ข)
การอนุมัติการทํ าธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์ กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีV เกีV ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องผ่านการดําเนินการตามขันตอนดั
3
งต่อไปนี 3
ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีVเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และกฎหมายทีV
เกีVยวข้ อง
ในกรณี ทีVเป็ นธุรกรรมทีVมีมูลค่าเกิ นกว่า 1 ล้ านบาท หรื อตังแต่
3 ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของ กองทรัสต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
(Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์
ในกรณีทีVเป็ นธุรกรรมทีVมีมูลค่าตัง3 แต่ 20 ล้ านบาทขึ 3นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของทีVประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทัง3 หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ทังนี
3 3 ในกรณีทีVธุรกรรมทีVกองทรัสต์ทํากับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่า
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงV สินทรัพย์ทงหมดของแต่
ั3
ละโครงการทีVทําให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหารายได้
ซึงV รวมถึงทรัพย์สนิ ทีVเกีVยวเนืVองกับโครงการนันด้
3 วย
(3)

กรณีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ทีV มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมระหว่า งกองทรั ส ต์ กับ ทรั ส ตี แ ละบุค คลทีV เ กีV ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี จะต้ อ งมี ก าร
ดําเนินการดังต่อไปนี 3
มีการเปิ ดเผยข้ อมูล ผ่านตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อ ช่องทางอืVน ใดทีV ผ้ ูถื อหน่วยทรั ส ต์
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัวV ถึง
มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีVสมเหตุสมผล ซึงV ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้ านทีVชดั เจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า
14 วัน เว้ นแต่ในกรณีทีVมีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพืVอเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทํา
ในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยนัน3
อนึVง โดยในกรณีทีVมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการทีVมีการเปิ ดเผยนี 3ในจํานวนทีV
เกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
3
ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอมให้ มีธุรกรรม
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้

14.9.2 ข้ อกําหนดเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท ีกาํ หนดในสัญญาก่ อตัง( ทรัสต์
ในปั จจุบนั บริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ มีการบริ หารจัดการกองทรัสต์อืVนแต่อย่างใด ทังนี
3 3 ในการปฏิบตั ิหน้ าทีVของทรัส
ตีและผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังในการ
ดําเนินการเพืVอป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ ดําเนินการ
ดังต่อไปนี 3
1. ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อืVนทีVอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์ และหากมี
กรณีทีVอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกทีVจะทําให้ เชืVอมันV ได้ ว่าการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เกีVยวกับเรืV องดังกล่าวทีVกําหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
2. ในกรณี ทีVผ้ ูจัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรั สต์ อืVนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทีVขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อืVนนัน3
3. กองทรัสต์จะไม่เข้ าทํารายการใดทีVอาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าทีVได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น การซื 3ออสังหาริ มทรัพย์
จากบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรั สตีซึVงอาจทําให้ ทรั สตีไม่สามารถให้ ความเห็นเกีVยวกับการตรวจสอบและสอบทาน
รวมถึงการทํา Due Diligence ของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ
14.10) ผลกระทบสิงแวดล้ อม

ไม่ มี

14.11) ปั จจัยเสียง
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3 มีความเสีVยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีVยงดังต่อไปนี 3อย่างรอบคอบก่อนทีVจะตัดสินใจลงทุน ทังนี
3 3 ในส่วนนี 3จะกล่าวถึงความเสีVยง
สําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3โดย
สรุปเท่านัน3 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิVมเติมได้ จากหนังสือชี 3ชวน

1) ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์
(1)
ความเสียV งจากการปรับปรุ งซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนทีVเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์
(2)
ความเสียV งเกีVยวกับการทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้
ประสบความสําเร็ จได้
(3)
ความเสียV งเกีVยวกับกรณีทีVกองทรัสต์ต้องพึงV พาผู้บริ หารระดับสูงและบุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์ทีVมีความ
ชํานาญในการดําเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์
(4)
ความเสีVยงเกีVยวกับการทีVต้องเสียผู้เช่าพืน3 ทีV หรื อหากธุรกิ จของผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ใช้ บริ การพื 3นทีV
ดังกล่าวประสบปั ญหาอาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
หรื อการทีVผ้ ใู ช้ บริ การหรื อผู้เช่าพื 3นทีVอาจไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า
(5)
ความเสีVยงเกีVยวกับการทีVผ้ ูเช่าพื 3นทีVทีVกองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ ความยินยอมในการเปลีVยนตัวผู้ให้ เช่าหรื อผู้
ให้ บริ การจากผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ บริ การเดิมเป็ นกองทรัสต์
(6)
ความเสียV งจากการทีVกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ สทิ ธิตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ได้
(7)
ความเสียV งเกีVยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ าในการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์
(8)
ความเสียV งทีVอาจเกิดขึ 3นจากการกู้ยืม
2) ความเสียงเกียวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ ลงทุน
(1)
ความเสียV งจากกรณีถกู เวนคืนทีVดิน
(2)
ความเสีVยงเนืVองจากอสังหาริ มทรั พ ย์ ทีVกองทรั ส ต์ จะลงทุนอยู่ภายใต้ บัง คับของหลัก เกณฑ์ ทางกฎหมาย
เกีVยวกับสิงV แวดล้ อม การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ กองทรัสต์มีค่าใช้ จ่ายและ
ภาระความรับผิดหลายด้ าน
(3)
ความเสีVยงเกีVยวกับภัยธรรมชาติ อุทกภัยและการก่อวินาศภัย รวมถึงอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัย
ทรัพย์สนิ ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง3 แรกเกิดความเสียหายอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีVกองทรัสต์อาจสูญเสีย
(4)
ความเสียV งด้ านภาษี และค่าธรรมเนียม
3) ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์
(1)
ความเสียV งเกีVยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(2)
ความเสียV งเกีVยวกับการดําเนินการของกองทรัสต์เพืVอให้ ได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์อาจมีความเสียV ง
(3)
ความเสียV งเนืVองจากอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ถือครองนันอาจมี
3
ค่าใช้ จ่ายเกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพิVมขึ 3น
รวมทัง3 ค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินการต่างๆ เพิV มขึน3 กํ าไรขัน3 ต้ นทีVไ ด้ จากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อมูลค่า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย และผลตอบแทนทีVผ้ ลู งทุนได้ รับ
จากหน่ ว ยทรั ส ต์ อ าจน้ อ ยกว่า ผลตอบแทนทีV ก องทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ จากการดํ า เนิ น การของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทีV
กองทรัสต์ลงทุน
(4)
ความเสีVยงเนืVองจากมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินและมูลค่าหุ้นของบริ ษัททีVกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยทีVปรึ กษาทางการเงินไม่ได้ เป็ น
เครืV อ งแสดงมูล ค่า ทีV แ ท้ จ ริ ง ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละหุ้น และไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ได้ ว่ า ราคาขายของ
อสังหาริ มทรัพย์และราคาขายของหุ้นนันจะเป็
3
นไปตามทีVประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
(5)
ความเสียV งเกีVยวกับการลงทุนในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยการถือหุ้นในบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
(6)
ความเสียV งในการลงทุนในสิทธิการเช่าซึงV มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
(7)
ความเสียV งเกีVยวกับความไม่แน่นอนของสิทธิในการใช้ ทางเชืVอมสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส
(8)
ความเสียV งจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าบริ การส่วนกลางของผู้เช่า

4) ความเสียงเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ โดยผู้ลงทุน
(1)
ความเสียV งอันเกิดจากการทีVตลาดด้ านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่
(2)
ความเสียV งเกีVยวกับราคาของหน่วยทรัสต์ซึVงอาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และสภาพคล่องใน
ตลาดรองสําหรับการซื 3อขายหน่วยทรัสต์
(3)
ความเสียV งเกีVยวกับผลการดําเนินงานจริ งซึงV อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประมาณการกําไรไม่วา่
โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
(4)
ความเสียV งเกีVยวกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยทีVอาจมีการเปลียV นแปลง
(5)
ความเสียV งในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(6)
ความเสียV งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจํ
ั 3 านวน
(7)
ความเสียV งเกีVยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซื 3อขายหน่วยทรัสต์ใน
ตลาดหลักทรัพย์
(8)
ความเสีVยงทางการเมืองเนืVองจากเหตุการณ์ ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ งทางการเมืองเกิดขึ 3นอาจส่งผล
กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
(9)
ความเสียV งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงV อาจมีผลกระทบต่ออสังหาริ มทรัพย์
15) การเลิกกองทรัสต์
ภายหลังการจัดตังกองทรั
3
สต์ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์เมืVอปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี 3
1. เมืVอจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย
2. เมืV อ มี ก ารจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น หลัก และผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การเพืV อ ให้ กองทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีVจําหน่ายไปซึงV ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
3. กรณีทีVมีเหตุต้องเปลีVยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ทีVมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาทีVสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นับแต่วนั ทีVการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้จดั การ
กองทรัสต์รายเดิมสิ 3นสุด และทรัสตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอแต่งตัง3
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี 3 ให้ ทรัสตีขอมติ
ทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
4. เมืVอมีเหตุต้องเปลียV นแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตังทรั
3 สตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียV งได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียได้
ร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
3 สตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
3 และศาลได้ มีคําสังV ให้ เลิกกองทรัสต์
5. เมืVอทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดในสัญญานี 3
16) การดําเนินการเมือมีการเลิกกองทรัสต์ ท ีกาํ หนดไว้ ในสัญญาก่ อตัง( ทรัสต์
เมืVอกองทรัสต์สิ 3นสุดลงให้ ทรัสตีดําเนินการหรื อจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชีทําหน้ าทีVรวบรวม จําหน่าย และ จัดสรรทรัพย์สินให้ เป็ นไป
ตามลําดับดังต่อไปนี 3
1) ค่าใช้ จา่ ยทีเV กิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ
2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรทีตV ้ องชําระและทีVค้างชําระ
3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์และค่าใช้ จ่ายทีVเกีVยวกับ
หรื อเกีVยวเนืVองมาจากการจัดการกองทรัสต์ทีVทรัสตีมีสทิ ธิเรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบตามกฎหมาย และ
ค่าตอบแทนทรัสตี
4) หนี 3อย่างอืVน
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอทีVจะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนี 3ในลําดับใดจนครบ ให้ ชําระหนี 3ในลําดับนัน3
โดยเฉลียV ตามส่วนของมูลหนี 3

ทังนี
3 3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินคืนเมืVอกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนี 3ของกองทรัสต์
เมืVอเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านัน3
ในกรณีทีVทรัสต์สิ 3นสุดลงเนืVองจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรื อล้ มละลาย และไม่สามารถแต่งตังทรั
3 สตีรายใหม่เพราะมีเหตุ
อันมิอาจหลีกเลีVยงได้ ตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ ผ้ ชู ําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์แล้ วแต่
กรณี เป็ นผู้ทําหน้ าทีVแทนทรัสตีในการรวบรวม จําหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สนิ จนเสร็ จสิ 3น
17) ทีปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิสเซส จํากัด
87/1 อาคารแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซนัV ส์ เพลส ชัน3 18 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
18) นายทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
19) ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน3 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
20) รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม (โดยวันสิ 3นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแรกคือวันทีV 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
21) นโยบายการจ่ ายผลประโยชน์
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3
1. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีVปรับปรุ งแล้ วของ
รอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีVจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์นัน3 ได้ แก่ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชีและ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ ามี) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง3 ต่อ
รอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีทีVกองทรัสต์มีการเพิVมทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง3 ต่อรอบปี บัญชี
ได้ เพืVอประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงึV ถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิVมทุน
กําไรสุทธิทีVปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี 3ให้ หมายถึงกําไรสุทธิทีVปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี 3
(1) การหักกําไรทีVยงั ไม่เกิดขึ 3น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ รวมทังการปรั
3
บปรุ งด้ วยรายการอืVนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพืVอให้ สอดคล้ องกับ
สถานะเงินสดของกองทรัสต์
(2) การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพืVอการชําระหนี 3เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตาม
วงเงินทีVได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช3 วนหรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่
กรณี
2. สําหรับการลงทุนทางอ้ อมของกองทรัสต์โดยการเข้ าถือหุ้นนัน3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ บริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กองทรัสต์เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิของรอบปี บัญชีของบริ ษัททีVกองทรัสต์
เข้ าลงทุน โดยไม่ขดั แย้ งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
บริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพืVอให้ กองทรัสต์สามารถดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ตาม
ความเหมาะสม

3. ในกรณีทีVกองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
4. ในกรณีทีVมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอระบุชืVอผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี 3
(1) ในกรณี เป็ นประโยชน์ ตอบแทนสําหรั บรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ 3นรอบปี บัญชี โดยจะ
จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
(2) ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์
ตอบแทนระหว่างกาลใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสําหรับไตรมาสล่าสุดทีVมีการจ่ายจ่ายประโยชน์
ตอบแทนนัน3 โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนด
สิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ทังนี
3 3 ในกรณี ทีVผ้ ูจัดการกองทรั สต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการ
กองทรั สต์ จะแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร และหากผู้จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ภายในระยะเวลาทีVได้ ประกาศกําหนดอัน
เนืVองมาจากความผิดพลาดของผู้จดั การกองทรัสต์เอง ผู้จดั การกองทรัสต์จะชําระดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ทีVครบกําหนดเวลานันจนถึ
3
งวันทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ 3นอยู่กบั
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึVงหากประโยชน์ตอบแทนทีVจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตร
มาสใดมีมลู ค่าตํVากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิpทีVจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
ครัง3 นัน3 และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพืVอนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีVจะให้ มีการจ่ายใน
งวดถัดไป
สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีVระบุไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรั
3 สต์ เว้ นแต่ กรณีทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืVนใดทีVมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ มีการ
แก้ ไ ขเปลีVยนแปลง เพิVม เติม ประกาศ กํ า หนด สัVง การ เห็น ชอบ และ/หรื อ ผ่อนผัน เป็ นอย่า งอืVน ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน3
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันจะไม่
3
มี
สิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีVถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนดสิทธิ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน และอัตราประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึงV ดังต่อไปนี 3ด้ วย
(1) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
(2) ทําการปิ ดประกาศไว้ ในทีVเปิ ดเผย ณ ทีVทําการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ
(3) ผ่านเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ
(4) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 ฉบับ

7. ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ มีการหักภาษี ณ ทีVจ่ายในอัตราตามทีVกฎหมายกําหนดของประโยชน์ตอบแทนทีVจ่าย
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์จะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมายังผู้จัดการกองทรัสต์เพืVอ
ดําเนินการเป็ นอย่างอืVน ภายใน 3 วันนับตังแต่
3 วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
8. ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังV จ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีVอยู่ทีVผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ ในใบจองซื 3อหน่วยทรัสต์ หรื อนําเงินฝากเข้ าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีVแจ้ งไว้ โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีVเกิดขึ 3นสําหรับการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในประเทศไทย เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการออกเช็ค กองทรัสต์จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
9. ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย สําหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนโดยการออกเช็คสังV
จ่าย หรื อการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารทีVตงอยู
ั 3 ่นอกประเทศไทยหรื อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไปยังต่างประเทศ หรื อ
ค่าธรรมเนียมและ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายทีVเกิ ดขึน3 จากการแลกเปลีVยนเงิ นตราต่างประเทศ รวมถึงภาระความเสีVยงจากอัตรา
แลกเปลียV น (ถ้ ามี) โดยจะหักค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจํานวนเงินทีVจะส่งจ่ายให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
10. ในกรณีทีVผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สทิ ธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้ สทิ ธิเรียกร้ องตามกฎหมาย ให้
เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิpของกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพืVอ
การอืVนใดนอกจากเพืVอประโยชน์ของกองทรัสต์
22) ข้ อจํากัดในการจ่ ายผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถื อหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อหน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์เกินกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันจะไม่
3
มีสิทธิได้ รับประโยชน์
ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีVถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
23) ขัน( ตอนการเพิม/ลดทุนของกองทรัสต์
23.1 กระบวนการเพิVมทุน
1. การเพิVมทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
3
สต์ และกฎหมายต่างๆ ทีVเกีVยวข้ อง โดยจะต้ องได้ รับ
มติจากทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ อนุมตั ิการเพิVมทุน
2. ในกรณีทีVเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอการเพิVมทุนแบบมอบอํานาจทัวV ไป (General Mandate) ให้ กระทําได้
เฉพาะกรณีทีVแสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิVมทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีVเกีVยวข้ อง และตามแนวทางทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
3. การเพิVมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึงV ปี นับแต่วนั ทีVทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิVมทุน
4. ในกรณีทีVเป็ นการเพิVมทุนเพืVอลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิVมเติม ได้ ผา่ นกระบวนการเกีVยวกับการได้ มาซึงV ทรัพย์สนิ หลักและ
อุปกรณ์ตามทีVกําหนดในสัญญาฉบับนี 3 และหากเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคล
ทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ต้องผ่านการดําเนินการตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
5. ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีVออกใหม่
23.2 กระบวนการลดทุน
1. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ ต่อเมืVอไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
3
สต์ บทบัญญัติ
แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังV ทีVออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

2. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ หากเป็ นไปตามเหตุดงั ต่อไปนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถกระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
มติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1) กองทรั สต์ มี สภาพคล่อ งส่วนเกิ น ทีVเหลืออยู่ภายหลังจากการรั บชํ าระคืนเงิ น ต้ นทีVกองทรั สต์ ให้ ก้ ูยื มแก่บริ ษัท ทีV
กองทรัสต์เข้ าถือหุ้น ซึงV มีกําหนดชําระคืนจํานวน 20 ล้ านบาท ภายในวันทีV 31 มีนาคม 2560 และจํานวน 20 ล้ าน
บาทภายในวันทีV 30 มิถนุ ายน 2560 และ/หรื อการได้ รับเงินปั นผลจากกําไรสะสมของบริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน
ผ่านการถื อหุ้น ซึVงเป็ นผลมาจากการทีVบริ ษัททีVกองทรั สต์ เข้ าลงทุนผ่านการถื อหุ้นจะดําเนินการส่งสภาพคล่อง
ส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีแผนทีVจะทําการลดทุนชําระแล้ ว ดังนี 3
- การลดทุนครัง3 ทีV 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็ นจํานวนอย่างน้ อย 20 ล้ านบาท แต่เป็ นจํานวนทังสิ
3 3นไม่เกิน 25
ล้ านบาท
- การลดทุนครัง3 ทีV 2 ในเดือนมิถนุ ายน 2560 เป็ นจํานวนอย่างน้ อย 20 ล้ านบาท แต่เป็ นจํานวนทังสิ
3 3นไม่เกิน 25
ล้ านบาท
(2) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีVเหลืออยู่ภายหลังการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
หรื อการตัดจําหน่ายสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
3 3 ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไร
สะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว
(3) กองทรัสต์มีการเพิVมทุนเพืVอให้ ได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์เพิVมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทําให้ ไม่สามารถ
ได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
(4) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายทีVไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิทีVปรับปรุ งแล้ วของ
กองทรัสต์
3. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ โดยดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้
ตํVาลงเท่านัน3
4. ภายหลังจากทีVดําเนินการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์เสร็ จสิ 3น ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลียV เงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีV
มีชืVออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีVใช้ ในการลดทุน
ชําระแล้ วจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
3 3 เงินทีVเฉลียV คืนต้ อง
มิได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์
24) ข้ อจํากัดในการโอน
อ้ างอิงตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่กรณีตอ่ ไปนี 3
1. การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั 3 นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ 49
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ ทงหมด
ั3
2. การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั 3 นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วย)
และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ รายใดรายหนึVง รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน ไม่เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดทีVระบุไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศอืVนๆ ทีVเกีVยวข้ อง
25) การออกและส่ งมอบเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ แต่งตังบริ
3 ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ให้ กับกองทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ทีVจองซื 3อในการเสนอขายครัง3 นี 3แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื 3อสามารถใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซื 3อขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
3 3 เพืVอให้ ผ้ จู องซื 3อ
สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ ทนั ทีทีVตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริV มทําการซื 3อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึVงแตกต่างจากกรณีทีVผ้ จู องซื 3อจะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื 3อหลักทรัพย์จะไม่สามารถขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์
ดังนัน3 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง3 นี 3 ผู้จองซื 3อสามารถเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหลักทรัพย์ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึVงใน 3
กรณี ดังต่อไปนี 3คือ

(ก) ในกรณีทีVผ้ ูจองซื 3อประสงค์ จะขอรับใบทรั สต์ โดยให้ ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ3 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีVได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชืVอ ทีVอยู่ทีVระบุไว้ ในใบจองซื 3อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดทําการจองซื 3อ
หน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิ ดทําการจองซื 3อ) ในกรณีนี 3 ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทีVได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ซึVงอาจจะได้ รับภายหลังจากทีVหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื 3อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
(ข) ในกรณีทีVผ้ ูจองซื 3อประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ซึงV ผู้จองซื 3อจะต้ องมีบญ
ั ชีซื 3อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี 3 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชืVอของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพืVอผู้ฝาก” และศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVบริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากอยู
ั3
่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ู
จองซื 3อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื 3อ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีVผ้ จู องซื 3อฝากไว้ ในกรณีนี 3 ผู้ทีVได้ รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีVได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลัก ทรั พย์ (SET) ได้ ทัน ทีทีV ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ อนุญาตให้ ห น่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ทํา การซือ3 ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีทีVผ้ จู องซื 3อเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหลักทรัพย์ ดําเนินการตามข้ อ (ข) ชืVอของผู้จองซื 3อในใบจองซื 3อจะต้ องตรงกับชืVอ
เจ้ าของบัญชีซื 3อขายหลักทรัพย์ทีVผ้ จู องซื 3อประสงค์ทีVจะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน3
แล้ ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิpทีVจะดําเนินการออกใบทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื 3อ ดังมีรายละเอียดและวิธีการตามข้ อ
(ก) แทน
(ค) ในกรณีทีVผ้ ูจองซือ3 ไม่ประสงค์ จะขอรั บใบทรั สต์ แต่ประสงค์ทีVจะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ3
ประสงค์ทีVจะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 ในกรณีนี 3 ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะ
ดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ทีVได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีVผ้ จู องซื 3อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600
และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื 3อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื 3อ และหากผู้จองซื 3อต้ องการจะถอน
หน่วยทรั สต์ ออกจากบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิ กเลขทีV 600 ผู้จองซือ3 สามารถติดต่อได้ ทีVศูนย์รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ ซึV ง จะมี ค่ า ธรรมเนี ย มการถอนหลัก ทรั พ ย์ ต ามอัต ราทีV ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนด ทัง3 นี 3 การถอน
หน่วยทรัสต์ทีVฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน3 ผู้
จองซือ3 ทีVนําฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรั สต์ได้ ทนั ภายในวันทีVหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เริV มทําการซื 3อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
ทังนี
3 3 หากผู้จองซื 3อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงV ในใบจองซื 3อ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิpในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้
จองซื 3อตามข้ อ (ก) ให้ แก่ผ้ จู องซื 3อ
26) การคํานวณและประกาศมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้จดั ทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ าย
ของแต่ละไตรมาส ซึงV ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสีVสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตร
มาสนัน3
นอกจากนี 3 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการ
สุดท้ ายของแต่ละเดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละเดือน
ทังนี
3 3การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3

1) การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินทีVกองทรั สต์ลงทุน ให้ เป็ นไปตามวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามทีVระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
3 สต์ เว้ นแต่เป็ นการคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม ในช่วง
เวลาตังแต่
3 วนั ทีVมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจนถึงวันก่อนวันสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ครัง3
แรก ให้ คํานวณตามราคาทีVได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์นนแทน
ั3
2) ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี 3
(ก) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตําแหน่งและปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(ข) คํานวณมูลค่าหน่วยทรั สต์ เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ า (5) ตําแหน่งและปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสีV (4) ตําแหน่งและตัดทศนิยมตําแหน่งทีVห้า (5) ทิ 3ง
ในกรณีทีVมีเศษเหลือจากการปั ดเศษตามวรรคหนึงV ให้ นําเศษนันรวมคํ
3
านวณเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
เงืVอนไขเพิVมเติม
สําหรับวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และ มูลค่าหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีVระบุไว้ ข้างต้ น
เว้ นแต่กรณีทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืVนใดทีVมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีVยนแปลง เพิVมเติม ประกาศ
กําหนด สังV การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืVน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน3
ทังนี
3 3 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประกาศเป็ นการ
คํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง3 ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สิน
หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึVงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าทีVจะซื 3อขายได้ จริ งของทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์)
ดังกล่าว
27) หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท ีมูลค่ าหน่ วยทรัสต์ ไม่ ถกู ต้ อง
ผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้ งเปิ ดเผยเหตุการณ์และการเปลียV นแปลงโดยทันทีและแก้ ไขนําส่งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28) สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
สิทธิและความรับผิดชอบเป็ นไปตามทีกV ําหนดในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ สามารถสรุปได้ ดงั นี 3
1. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทน หรื อลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อ
ลักษณะอืVนๆ ระหว่างทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ และระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน และมิได้ ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มี
ความรับผิดในกรณีทีVทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี 3ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี 3ของ
กองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และเจ้ าหนี 3ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี 3ได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
เท่านัน3
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรภายหลังจากหักค่าใช้ จา่ ย การ
ชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืมทีVถึงกําหนดชําระ ภาระผูกพันอืVนทีVถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี) และ
ค่าใช้ จ่ายสํารองต่างๆ ตามทีVกฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และมีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวน
ทุนของกองทรัสต์ทีVปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํVากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
3. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่ทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ มีกรรมสิทธิp และสิทธิ เรี ยกร้ องเหนือทรั พย์ สินของกองทรั สต์ โดย
เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าส่วนหนึVงส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกในกรณี
ทีVทรัสตีและ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี 3 หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์อนั เป็ น
ผลให้ ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ถกู จําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
3 3 ตามหลักเกณฑ์ทีVพ.ร.บ. ทรัสต์กําหนด

4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอืVนใดเพิVมเติมให้ แก่กองทรัสต์หลังจากทีV
ได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอืVนใดเพิVมเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ทีVถือ
นัน3
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดงความเห็น
เกีVยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
และสัญญานี 3กําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสทิ ธิเข้ าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-today Operations) ของผู้จัดการกองทรัสต์และทรั สตี ซึVงเรืV องดังกล่าวให้ ถือเป็ นอํานาจและดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อาจใช้ สิทธิของตนเพืVอการใดๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้ ง หรื อ
จะส่งผลให้ มีการดําเนินการทีVไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี 3
6. ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพืVอทําการแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไป
ตามเงืVอนไขและหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
29) ช่ องทางทีผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์ สามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่ อตัง( ทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ได้ ทีVผ้ ูจัดการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ ในช่วงเวลาทําการของผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี
30) ผู้จัดการกองทรัสต์
ชือบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด
วันทีจดทะเบียนจัดตัง( บริษัท
15 พฤศจิกายน 2556
การได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในการปฏิบตั ิหน้ าทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT Manager) เมืVอวันทีV 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาทประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีVตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที
ชือ
จํานวนหุ้นทีถอื
จําหน่ ายได้ แล้ วทัง( หมด
1 นายสุชาติ เจียรานุสสติ
999,998
99.9998
2 นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
1
0.0001
3 นางสาวอรอนงค์ ภาชนะทอง
1
0.0001
รวม
1,000,000
100

โครงสร้ างของผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการบริ หาร
นายสุชาติ เจียรานุสสติ
กรรมการบริ หาร
นายกฤษณ ฉันทวรกิ จ
กรรมการอิ สระ
นายปฏิ มา จีระแพทย์

คณะกรรมการบริ ษทั

ประธานเจ้าหน้ าที บริ หาร
นางสาวณุกานต์ สุวตั ธิ กลุ

ฝ่ ายกํากับดูแลกิ จการ
และบริ หารความเสี ยง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิ จ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
และควบคุมดูแลทรัพย์สิน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
นายสุขวัฒก์ ภวสันต์

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
นางสาวณุกานต์ สุวตั ธิ กลุ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
นางสาววรรณพรรธน์ น้ อมกล่อม

เจ้าหน้ าที
นางสาวทรายทอง หวังคุณธรรม

บริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVและความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ TPRIME ซึVงรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) โดยบริ ษัทผู้จัดการ
กองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ าทีVภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฎิบตั ิหน้ าทีVในการ
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์แบ่งเป็ นค่าธรรมเนียมพื 3นฐาน (base fee) ในอัตราไม่เกิน 0.45% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
แต่ทงนี
ั 3 3ต้ องไม่น้อยกว่า 26 ล้ านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมผันแปร (variable fee) ในอัตราไม่เกิน 2.5% ของรายได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน ก่อนหักค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จดั เก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษดังกล่าวในรอบปี ใดๆ ในกรณีทีVปรากฏว่ากําไรสุทธิหลังปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ก่อนค่าธรรมเนียมพิเศษของรอบปี นันๆ
3
มีจํานวนน้ อยกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษทีVจะเรี ยกเก็บ
นอกจากนี 3 ในกรณีทีVมีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมในการ
ได้ มาซึVงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง3 แรก ในอัตราไม่เกิน 2.0% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีVได้ มา และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซึงV ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกิน 2.0% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ หลักทีVจําหน่ายได้

31) ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายใหญ่
(ณ วันทีV 12 ตุลาคม 2559)
ลําดับ

ชือ-สกุล

จํานวน
ร้ อยละของหน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ ท ีถอื
ทีออกจําหน่ าย (%)
115,000,000
21.00

1

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

2

บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

50,000,000

9.13

3

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

40,000,000

7.31

บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

40,000,000

7.31

บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

40,000,000

7.31

4

ธนาคารออมสิน

30,000,000

5.48

5

กองทุนสํารองเลี 3ยงชีพ เค มาส เตอร์ พูล ฟั นด์ ซึงV จดทะเบียนแล้ ว

13,031,100

2.38

6

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

10,000,000

1.83

7

กองทุนเปิ ด ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟั นด์

9,239,600

1.69

8

กองทุนเปิ ด เค พร็ อพเพอร์ ตี 3 เซคเตอร์

8,626,800

1.58

9

มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดี - สินทรัพย์และ
อสังหาริ มทรัพย์

7,700,000

1.41

10

กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี 3 อินคัม พลัส

5,302,000

0.97

368,899,500

67.38

รวม (Total)
32) จํานวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์
(ณ วันทีV 12 ตุลาคม 2559)
จํานวนราย

จํานวนหน่ วย

ร้ อยละของหน่ วยทรัสต์
ทีออกจําหน่ าย

1. ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ท ีเป็ น Strategic unitholders
1.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิมทีVสามารถควบคุม
กิจการทรัพย์สนิ หลัก

-

-

-

1.2 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หาร ของบุคคลตาม
1.1 รวมถึงบุคคลทีVมีความสัมพันธ์

7

2,800,000

0.511%

1.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทถีV ือหน่วยทรัสต์ > 5%

1

30,000,000

5.479%

975

514,700,000

94.010%

3. ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายย่ อยทีถอื ตํากว่ า 1 หน่ วยการ
ซือ( ขาย

-

-

-

รวมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทัง( สิน(

983

547,500,000

100.000%

1.4 ผู้มีอํานาจควบคุมของกองทรัสต์และทรัสตี
2. ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายย่ อยทีถอื ไม่ ตาํ กว่ า 1 หน่ วย
การซือ( ขาย

33) ผู้ถอื หน่ วยต่ างด้ าว
(ณ วันทีV 12 ตุลาคม 2559)
กองทรัสต์มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต่างด้ าว 4 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน 603,200 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 0.111 ของทุนชําระแล้ ว
34) สถิติ

วันที

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
(หน่ วย: บาท)
ต่ อหน่ วย

21 ตุลาคม
2559

รายได้ค่าเช่า
และค่าบริการ
รับล่วงหน้า

9.9990

การกระจายการลงทุนของมูลค่ าทรั พย์ สิน
(หน่ วย: บาท)
เงินสดและ
รายการเทียบเท่า
เงินสด

ค่าใช้จ่ายรอตัด
บัญชี

ดอกเบียค้างรับ

สินทรัพย์อน$ื

5,474,490,833.51 506,924,261.34 7,216,623,675.90 171,553,642.78

1,308,331.07

127,867,623.76

รวม

เงินลงทุนตาม
มูลค่ายุตธิ รรม

การกระจายการลงทุนของมูลค่ าทรั พย์ สิน (หน่ วย: บาท)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม ทรัสตีและ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
เงินมัดจํา
ค้างจ่ายอื$น
ผูร้ บั ฝาก
นายทะเบียน ผูส้ อบบัญชี
การจัดการ
รับจากลูกค้า
และค่าใช้จ่าย
ทรัพย์สนิ
ค้างจ่าย
ค้างจ่าย
ค้างจ่าย
ค้างจ่าย*
ค้างจ่าย

23,439,827.09 208,142,596.62 846,396.40

556,203.35

56,496.00

เงินกูย้ มื

60,365.85 182,853,982.02 2,050,000,000.00

*ประกอบด้วย: (1) ค่าเช่าค้างจ่าย (2) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์คา้ งจ่าย (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ (4) เจ้าหนี)อนื +

หนีสินอื$น

83,830,834.01

จัดทําโดย
บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด
ข้ าพเจ้ าของรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี 3ครบถ้ วนและถูกต้ องทุกประการ

นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
กรรมการบริ หาร
บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด

ภาคผนวก: สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์
1. สัญญาซือ( ขายหุ้นในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ (Share Sale Agreement)
คูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ องจะเข้ าทําสัญญาซื 3อขายหุ้นเมืVอเงืVอนไขดังต่อไปนี 3ได้ ดําเนินการเสร็ จสิ 3นแล้ ว
1) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิโครงการจัดตัง3 TPRIME ซึงV ทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง3 แรกของกองทรัสต์รวมถึงการเข้ า
ซื 3อหุ้นทังหมดในบริ
3
ษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ และการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ TPRIME
2) ได้ มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนครัง3 แรกเรี ยบร้ อยแล้ ว และเงินทีVได้ รับจากการระดมทุนด้ วยการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง3 แรกดังกล่าว ได้ ถกู โอนไปยังบัญชีของทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ เป็ นจํานวนไม่ตํVากว่า
5,450,000,000 บาท (อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตังทรั
3 สต์อาจใช้ สิทธิ ผ่อนผันเงืVอนไขนี 3ได้ แต่เพียงฝ่ ายเดียวโดยไม่ต้อง
ได้ รับความยินยอมจากผู้ขาย)
3) ทรัสตีในฐานะตัวแทนของกองทรัสต์และผู้ให้ สินเชืVอแก่กองทรัสต์ ได้ ดําเนินการเข้ าทําสัญญากู้ยืม เพืVอให้ สินเชืVอ
เป็ นจํานวนเงินไม่ตํVากว่า 2,150,000,000 บาท แก่ TPRIME เมืVอมีการโอนกรรมสิทธิp (Closing) (อย่างไรก็ตาม ผู้
ก่อตังทรั
3 สต์อาจใช้ สทิ ธิผอ่ นผันเงืVอนไขนี 3ได้ แต่เพียงฝ่ ายเดียวโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ขาย)
4) มีการดําเนินการตามเงืVอนไขบังคับก่อนทังหมด
3
หรื อมีการสละสิทธิpทีVจะบังคับให้ มีการดําเนินการตามเงืVอนไขบังคับ
ก่อนดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมจนครบถ้ วนแล้ ว
5) คูส่ ญ
ั ญาทีVปรากฏในสัญญาก่อตังกองทรั
3
สต์ (Trust Deed) และสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ ได้ ดําเนินการเข้ า
ทําสัญญาก่อตังกองทรั
3
สต์ และสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์แล้ วเสร็ จ
6) การดําเนินการตามเงืVอนไขบังคับก่อนทังหมด
3
หรื อมีการสละสิทธิpทีVจะบังคับให้ มีการดําเนินการตามเงืVอนไขบังคับ
ก่อนดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาดําเนินการเพืVอให้ กองทรัสต์ได้ สิทธิการเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และทรัพย์สินทีV
เกีVยวข้ องจนครบถ้ วนแล้ ว
ผู้ขาย

ผู้ซือ(
ผู้คาํ ( ประกัน
ทรัพย์ สินทีจะ
ซือ( ขาย

1. บริ ษัท Venus Real Estate Investment Limited (นิติบคุ คลซึVงจดทะเบียนจัดตังภายใต้
3
กฎหมาย
สาธารณรัฐมอริ เชียส) (“Venus”) และ
2. นายสุชาติ เจียรานุสสติ
ทรั สต์ เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3 (“TPRIME”)
โดยทรัสตี
บริ ษัท Wideachieve Holdings Limited (นิติบคุ คลซึVงจดทะเบียนจัดตังในหมู
3
่เกาะบริ ติช เวอร์ จิน ไอส์
แลนด์) โดยผู้คํ 3าประกันมีหน้ าทีVในการรับผิดร่ วมกับ Venus หากมีการผิดคํารับรอง หรื อคํารับประกันทีV
Venus เป็ นผู้ให้
1. หุ้ น สามั ญ และ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ทั ง3 หม ด ใน บ ริ ษั ท เอ็ ก เช น ทา ว เว อ ร์
(“ บ ริ ษั ท ” )
(นิ ติ บุค คลซึVง จดทะเบี ย นจัด ตัง3 ในประเทศไทย) ซึVง เป็ นกรรมสิท ธิp ข องผู้ข าย จํ า นวนทัง3 สิน3
5,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็ น
(1) หุ้นบุริมสิทธิ ซึVงชําระแล้ วเต็มมูลค่าจํานวน 1,950,000 หุ้น ซึVงเป็ นกรรมสิทธิp ของ Venus
และ
(2) หุ้นสามัญซึVงชําระแล้ วเต็มมูลค่าจํานวน 3,049,999 หุ้น ซึVงเป็ นกรรมสิทธิp ของ นายสุชาติ
เจียรานุสสติ
ทังนี
3 3ผู้ขายต้ องดําเนินการเพืVอให้ ห้ นุ สามัญซึVงชําระแล้ วเต็มมูลค่าจํานวน 1 หุ้น ซึVงเป็ นกรรมสิทธิp
ของนายภักดี ภักดิpนรา โอนมายังผู้ซื 3อด้ วย
2. ผู้ขายจะต้ องดําเนินการเพืVอโอนกรรมสิทธิp ในหุ้น ซึVงรวมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ในหุ้น (รวมถึง
สิทธิในเงินปั นผล หรื อการกระจายผลประโยชน์ใดๆ ทีVเกิดขึ 3นตังแต่
3 หรื อหลังจากการโอนกรรมสิทธิp
(Closing) ตามสัญญา) โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
3. ผู้ขายจะต้ องดําเนินการให้ มีการสละสิทธิในการซื 3อหุ้นก่อนใดๆ ทีVมีอยูเ่ หนือหุ้นของบริ ษัท ก่อนหรื อ
ในวันทีVจะมีการโอนกรรมสิทธิp (Closing) ตามสัญญา

ราคาซือ( ขาย

ทรัพย์ สินอ้ างอิง
(Underlying
Asset)
ลักษณะการ
ซือ( ขาย
เงือนไขบังคับ
ก่ อน

ข้ อตกลงกระทํา
การก่ อนวันโอน
กรรมสิทธ์ (Preclosing
Obligations)

4,800,000,000 บาท หักด้ วย (1) หนี 3เงินกู้ทีVคงค้ างต่อธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารยู
โอบี จํากัด (มหาชน) (2) หนี 3สินค้ างจ่ายอืVนๆ (Other Indebtedness) (3) ภาระผูกพันในการกู้ยืมเงินทีV
คงค้ างต่อบริ ษัทในเครื อ (Intra-Group Financing Payables) และ (4) การจ่ายเงิ นเกินจํ านวน
(Leakage) และอาจมีการปรับลดหรื อเพิVมตามปริ มาณเงินสดคงค้ างในบัญชีของบริ ษัท ทังนี
3 3 ราคาซื 3อ
ขายจะไม่เกิน 4,801,000,000 บาท โดยชําระในวันทีVทําการโอนกรรมสิทธิpในหุ้นทีVซื 3อขาย (Closing)
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ (ซึVงเป็ นกรรมสิทธิp ของบริ ษัท) และสิทธิ ในสัญญาต่อเชืVอมพืน3 ทีVกับสถานี
รถไฟฟ้ าอโศก (ซึVงบริ ษัทเอ็ กเชน คอนเนคชัVน ซึVงเป็ นบริ ษัท ทีVบริ ษั ทเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เป็ น
คูส่ ญ
ั ญา)
การซื อ3 ขายหุ้ นตามสั ญ ญานี เ3 ป็ นการซื อ3 ขายหุ้ นสามั ญ และหุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ ทั ง3 หมดในบริ ษั ท
เอ็กเชน ทาวเวอร์ ในคราวเดียวกัน
1. ผู้ซื 3อได้ รับการอนุมตั ิทีVจําเป็ นต้ องได้ รับภายใต้ ข้อกําหนดของเอกสารจัดตังของตนในการเข้
3
าซื 3อหุ้น
และการทําธุรกรรมอืVนๆ ทีVเกีVยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี 3เป็ นทีVเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. Venus ได้ รับการอนุมตั ิทีVจําเป็ นต้ องได้ รับภายใต้ ข้อกําหนดของเอกสารจัดตังของตนในการขาย
3
และการทําธุรกรรมอืVนๆ ทีVเกีVยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี 3เป็ นทีVเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (ในฐานะผู้รับหลักประกันเพืVอและในนามของเจ้ าหนีม3 ีประกัน
สําหรับการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัท) ได้ ดําเนินการสละสิทธิpทีVจะบังคับให้ มีการดําเนินการตามหนังสือ
ตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ลงวันทีV 8 กันยายน 2551 เพืVอการเข้ าทําธุรกรรม
ภายใต้ สญ
ั ญานี 3
4. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (ในฐานะผู้รับหลักประกันเพืVอและในนามของเจ้ าหนีม3 ีประกัน
สําหรับการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัท) ได้ ดําเนินการสละสิทธิpทีVจะบังคับให้ มีการดําเนินการตามสัญญา
ด้ อยสิทธิ (Subordination Agreement) ลงวันทีV 8 กันยายน 2551 เพืVอการเข้ าทําธุรกรรมภายใต้
สัญญานี 3
5. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริ ษัทได้ ดําเนินการสละสิทธิการซื 3อหุ้นก่อน (right of first refusal) ตามข้ อ 6
ของข้ อบังคับของบริ ษัท
6. ทีVประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการโอนหุ้นของบริ ษัทภายใต้ สญ
ั ญานี 3ตามข้ อ 10
ของข้ อบังคับของบริ ษัท
7. บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV (“กลุ่มบริษัท”) ได้ ดําเนินการเพืVอให้ ได้ มา
ซึVงการสละสิทธิ ความยินยอม และการอนุมตั ิทีVจําเป็ นแก่การซื 3อขายหุ้น และการทําธุรกรรมอืVนๆ
ตามทีVแต่ละบริ ษัทเกีVยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี 3
8. ไม่มีการดําเนินการฟ้ องร้ อง โดยบุคคลใดๆ ต่อหน่วยงานราชการทีVมีอํานาจ หรื อโดยหน่วยงาน
ราชการทีVมีอํานาจ เพืVอทีVจะระงับ ยับยัง3 หรื อแทรกแซงโดยวิธีใดๆ ซึVงการถือครองกรรมสิทธิp ใน
กิจการและทรัพย์ สินของผู้ซื 3อหรื อของกลุ่มบริ ษัทอันเป็ นสาระสําคัญ ซึVงจะจํากัดการใช้ สิทธิ ใน
ฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิpในหุ้นของผู้ซื 3อ รวมถึงการเรี ยกร้ องให้ ผ้ ซู ื 3อต้ องจําหน่ายไปซึงV หุ้นทีVซื 3อขายไม่
ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
3
1. ข้ อตกลงเกีVยวกับการดําเนินธุรกิจ
1.1 ผู้ขายตกลงดําเนินการให้ กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิ จอย่างต่อเนืVองตามปกติธรรมดา ตามทีVเคย
ดํ า เ นิ น ก า ร ม า ก่ อ น เ ว้ น แ ต่ ใ น ก ร ณี ทีV ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ เ ป็ น ห นั ง สื อ จ า ก
ผู้ซื 3อหรื อเพืVอดําเนินการตามทีVกําหนดในสัญญานี 3
1.2 ผู้ขายตกลงดําเนินการเพืVอมิให้ กลุม่ บริ ษัททําธุรกรรมดังต่อไปนี 3 เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ซื 3อ โดยทีVผ้ ซู ื 3อจะไม่ปฏิเสธการให้ ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
และจะให้ ความยินยอมดังกล่าวโดยเร็ ว เช่น
(ก) เข้ าทําสัญญาหรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ เกีVยวกับค่าใช้ จ่ายในการลงทุน เป็ นจํานวนเงิน

เกินกว่า 1,500,000 บาทต่อรายการ และรวมทังหมดเป็
3
นจํานวนเงินเกินกว่า 5,000,000
บาท (แต่ละกรณีไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิVม)
(ข) เข้ าทํา แก้ ไขเพิVมเติมสัญญา หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ ซึVงไม่อาจจะยกเลิกได้ โดยการ
แจ้ งล่วงหน้ าไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย หรื อนอกเหนือไปจาก
การดํ าเนิน ธุร กิ จ ตามปกติธ รรมดา หรื อ มีผ ลให้ ค่าใช้ จ่า ยประจํ า ปี รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น
ทังหมดเกิ
3
นกว่า 1,500,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิVม)
(ค) เข้ าครอบครอง หรื อตกลงทีVจะเข้ าครอบครองทรัพย์สนิ อันเป็ นสาระสําคัญ หรื อหุ้น หรื อเข้ า
ทํา แก้ ไขเพิVมเติมสัญญา หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ ทีVจะกระทําการดังกล่าว ซึVงต้ อง
จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่าย หรื อความรับผิดใดๆ เป็ นจํานวนเงินเกินกว่า 1,500,000 บาท
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิVม)
(ง) จําหน่าย หรื อตกลงทีVจะจําหน่ายไปซึงV ส่วนใดของทรัพย์สนิ ในราคาตํVากว่าราคาตลาด
(จ) เข้ าครอบครอง หรื อตกลงทีVจะเข้ าครอบครอง ซึVงหุ้นหรื อผลประโยชน์ใดๆ ในบริ ษัทจํากัด
ห้ างหุ้นส่วน หรื อองค์กรธุรกิจอืVน
(ฉ) กู้ยืมเงิน
(ช) จัดสรรหรื อออกหุ้น หรื อหุ้นกู้ ของกลุม่ บริ ษัท หรื อสิทธิใดๆ เพืVอจองซื 3อหุ้นดังกล่าว
(ซ) ชําระคืน ขายคืน หรื อซื 3อคืน ซึงV หุ้นหรื อหุ้นกู้ของกลุม่ บริ ษัท
(ฌ) ให้ ก้ ูยืมเงิน นอกเหนือไปจากการให้ สินเชืVอทางการค้ าตามปกติธรรมดาในการประกอบ
ธุรกิจแก่บคุ คลใดๆ ทีVไม่ใช่กลุม่ บริ ษัท
(ญ) ฟ้ องร้ อง หรื อประนีประนอมยอมความในการดําเนินการตามกฎหมาย เว้ นแต่เกีVยวเนืVองกับ
การเรี ยกชําระหนี 3ตามการประกอบธุรกิจอันเป็ นปกติธรรมดา
(ฎ) ดําเนินการเพืVอให้ มีการชําระเงินโดยลูกหนี 3ก่อนวันทีVหนี 3ถึงกําหนดชําระโดยปกติ
(ฏ) ชําระหนี 3แก่เจ้ าหนี 3ทางการค้ าล่าช้ ากว่าวันครบกําหนดการชําระหนี 3ดังกล่าว
(ฐ) แก้ ไขในส่วนทีVเป็ นสาระสําคัญ เกีVยวกับข้ อตกลงการจัดหาสินค้ า และบริ การ
(ฑ) กระทําการเกีVยวกับทรัพย์สนิ อ้ างอิง ดังต่อไปนี 3
(1) ดําเนินการขออนุญาตเปลีVยนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีVดินหรื ออาคาร หรื อทําการ
เปลียV นแปลงการใช้ ประโยชน์ทีVดินหรื ออาคารตามทีVได้ รับอนุญาต นอกเหนือไปจาก
การดําเนินธุรกิ จตามปกติธรรมดาหรื อตามทีVผ้ ูซือ3 ร้ องขอเพืVอการเข้ าทําธุรกรรม
ภายใต้ สญ
ั ญานี 3
(2) ดําเนินการใดๆ ในการปรับเปลียV นหรื อต่อเติมโครงสร้ าง หรื อเปลีVยนลักษณะการใช้
ทรัพย์สนิ ซึงV เป็ นสาระสําคัญ นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา
(3) ทํ า การยกเลิ ก หรื อ บอกเลิ ก สละสิ ท ธิ หรื อ ไม่ แ จ้ งเพืV อ ต่ อ อายุ ข้ อตกลงหรื อ
ใบอนุญาต อันเป็ นสาระสําคัญเกีV ยวกับแต่ละกลุ่มบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการยกเลิก
สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยเมืVอสิ 3นอายุการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว
(4) เข้ าทําหรื อเปลีVยนแปลงข้ อตกลง ใบอนุญาต หรื อข้ อผูกพันใดๆ ทีVสําคัญของกลุ่ม
บริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา
(ฒ) กระทําการต่อไปนี 3 (เว้ นแต่เป็ นกรณีทีVกฎหมายกําหนด)
(1) ทําการเปลียV นแปลงข้ อตกลงและเงืVอนไขการจ้ าง (รวมถึงค่าตอบแทน บํานาญ และ
สวัสดิการอืVน) ของพนักงานของกลุม่ บริ ษัท นอกเหนือไปจากการเพิVมขึ 3นตามปกติ
ธรรมดาซึงV ผู้ขายจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื 3อทราบทันทีตามสมควร
(2) ให้ หรื อตกลงจะให้ ค่าตอบแทนพิเศษ หรื อผลประโยชน์อืVนใด แก่พนักงานของกลุม่
บริ ษัท หรื อผู้ทีVอยู่ในความอุปการะของพนักงานนันๆ
3 นอกเหนือไปจากการให้ ตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ิตามปกติธรรมดา
(3) เลิกจ้ างพนักงานของกลุม่ บริ ษัท เว้ นแต่พนักงานได้ กระทําความผิด

(4)

ข้ อตกลงกระทํา
การ ณ วันโอน
กรรมสิทธิ^
(Closing Date)

ให้ สทิ ธิในหุ้น แบ่งปั นผลกําไร ให้ เงินโบนัส หรื อให้ ผลประโยชน์อนั เป็ นสิVงจูงใจโดย
วิธีอืVนใด แก่พนักงานของกลุม่ บริ ษัท
(ณ) เข้ าทําสัญญาคํา3 ประกัน สัญญาชดใช้ ความเสียหาย หรื อข้ อตกลงอืVนใดทีVมีผลเป็ นการ
รั บประกัน การปฏิบัติตามสัญญาของบุค คลภายนอก หรื อก่ อให้ เกิ ดภาระผูกพันเหนื อ
ทรัพย์สนิ หรื อหน้ าทีVทีVต้องปฏิบตั ิในกรณีใดๆ เว้ นแต่เป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา
(ด) เปลีVยนแปลงมาตรฐานหรื อนโยบายทางบัญชี หรื อแก้ ไขข้ อบังคับของกลุ่มบริ ษัท เว้ นแต่
เพืVอให้ เป็ นไปตามทีVกฎหมายกําหนดหรื อตามมาตรฐานการบัญชี
(ต) เปลีVยนแปลงวิธีคํานวณ นโยบาย หลักการ หรื อแนวปฏิบตั ิทางภาษี หรื อวิธีการรายงาน
ทางภาษี เข้ าทําข้ อตกลงกับหน่วยงานทางภาษี อากรเข้ าทําหรื อเปลีVยนแปลงข้ อเรี ยกร้ อง
ทางภาษี ทีVสําคัญ หรื อเปลีVยนแปลงการยืVนแบบรายงานภาษี อากรในส่วนทีVสําคัญ หรื อ
เปลียV นแปลงหรื อยกเลิกข้ อตกลงดังกล่าวทีVมีผลอยู่ ซึVงในกรณีดงั กล่าวคาดหมายได้ ว่าจะ
ก่อให้ เกิดความรับผิดทางภาษี เพิVมขึ 3น เว้ นแต่จะเป็ นไปโดยสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทีVผ่าน
มา หรื อเพืVอการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานทางภาษี อากร
(ท) เปลียV นแปลงภูมิลาํ เนาเพืVอวัตถุประสงค์ทางภาษี
ทังนี
3 3 ไม่กระทบต่อการดําเนินการ (1) โดยกลุม่ บริ ษัทเพืVอลดผลกระทบใดๆ ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื อมหันตภัยอันเกีVยวกับกลุม่ บริ ษัท หรื อ (2) เพืVอปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
2. ข้ อตกลงเกีVยวกับการประกันภัย
2.1 ผู้ขายต้ องดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยของกลุม่ บริ ษัทยังคงใช้ บงั คับได้ ตามเงืVอนไขและความ
คุ้มครองทีVเป็ นอยู่
2.2 ผู้ขายต้ องดําเนินการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ วทีVสดุ เท่าทีVจะสามารถปฏิบตั ิได้ เมืVอทราบว่าอาจ
เรี ยกร้ องได้ จากบริ ษัทประกันภัยของกลุม่ บริ ษัท และไม่กระทําการใดๆ อันกระทบสิทธิดงั กล่าว
2.3 เว้ น แต่ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจากผู้ซื อ3 ผู้ข ายต้ อ งไม่ ดํ า เนิ น การให้ มี ก าร
ประนีประนอมลดค่าสินไหมทดแทนในนามของกลุม่ บริ ษัททีVอาจเรี ยกร้ องได้ กบั บริ ษัทประกันภัยตําV
กว่าร้ อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนทีVเรี ยกร้ อง เว้ นแต่ค่าสินไหมทดแทนทีVเรี ยกร้ องดังกล่าวมี
จํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ข้ อตกลงอืVนๆ ของผู้ขาย
ก่อนการโอนกรรมสิทธิp (Closing) ผู้ขายต้ องดําเนินการให้ ผ้ ูซื 3อทําความคุ้นเคยกับธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัท และให้ ผ้ ูซื 3อรวมทัง3 ตัวแทนของผู้ซือ3 สามารถเข้ าตรวจสอบบันทึก สมุดบัญชี ข้ อมูล และ
เอกสารต่างๆ ของกลุม่ บริ ษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขายอาจปฎิเสธทีVจะดําเนินการดังกล่าวได้ หากการ
ดําเนินการนันเป็
3 นการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทหรื อก่อให้ เกิดภาระแก่ผ้ ขู ายหรื อ
กลุม่ บริ ษัทจนมากเกินไป
ณ วันโอนกรรมสิทธิp (Closing) ในหุ้นทีVซื 3อขาย ผู้ขายและผู้ซื 3อมีหน้ าทีVหลักทีVต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 3
หน้ าทีVของผู้ขาย
1. ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิตามเงืVอนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้ วนแล้ วในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับ
ผู้ขายแก่ผ้ ซู ื 3อ
2. Venus ส่งมอบสําเนาเอกสารแสดงการอนุมตั ิของ Venus ทีVจําเป็ นแก่การเข้ าทําสัญญาซื 3อขายหุ้น
ฉบับนี 3แก่ผ้ ซู ื 3อ
3. ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี 3แก่ผ้ ซู ื 3อ
3.1 ตราสารการโอนหุ้นในบริ ษัทและใบหุ้นทีVเกีVยวข้ อง
3.2 ใบหุ้นใหม่ทีVออกในนามของผู้ซื 3อและ/หรื อบุคคลทีVผ้ ซู ื 3อกําหนด
3.3 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีVมีการลงทะเบียนชืVอผู้ซื 3อและ/หรื อบุคคลทีVผ้ ซู ื 3อกําหนดเป็ นผู้
ถือหุ้น
3.4 หนัง สือขอยืV น บัญ ชี ร ายชืV อ ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ทฉบับ ใหม่ทีV มี ชืVอ ผู้ซื อ3 และ/หรื อ บุค คลทีV ผ้ ูซื อ3

คํารับรอง และ
คํารับประกัน

กําหนดเป็ นผู้ถือหุ้น ซึงV ลงนามแล้ ว
3.5 สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการของบริ
3
ษัท ซึVงเป็ น
บุคคลทีVเสนอโดยผู้ซื 3อ
3.6 สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อนุมัติการแก้ ไขเพิVมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามทีVเสนอโดยผู้ซื 3อ
3.7 คําร้ องขอจดทะเบียนการเปลียV นแปลงกรรมการและการแก้ ไขเพิVมเติมข้ อบังคับของบริ ษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์ ซึงV ลงนามแล้ ว
3.8 ตราสารการโอนหุ้นในบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชัVนและใบหุ้นทีVเกีVยวข้ อง รวมถึงใบหุ้นใหม่ทีV
ออกในนามของผู้ซื 3อและ/หรื อบุคคลทีVผ้ ซู ื 3อกําหนด
3.9 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชัVนทีVมีการลงทะเบียนชืV อผู้ซือ3 และ/หรื อ
บุคคลทีVผ้ ซู ื 3อกําหนดเป็ นผู้ถือหุ้น
3.10 หลักฐานการสละสิทธิการซื 3อหุ้นก่อนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV
3.11 หลักฐานแสดงว่าทีVประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชัVนได้ มีมติอนุมตั ิการ
โอนหุ้นตามข้ อ 10 ของข้ อบังคับของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV
3.12 หนังสือขอยืVนบัญชีรายชืVอผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชัVนฉบับใหม่ทีVมีชืVอผู้ซื 3อและ/
หรื อบุคคลทีVผ้ ซู ื 3อกําหนดเป็ นผู้ถือหุ้น ซึงV ลงนามแล้ ว
3.13 สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
3
ของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV ซึงV เป็ นบุคคลทีVเสนอโดยผู้ซื 3อ
3.14 คําร้ องขอจดทะเบียนการเปลีVยนแปลงกรรมการของบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV กับกระทรวง
พาณิชย์ ซึงV ลงนามแล้ ว
หน้ าทีVของผู้ซื 3อ
1. ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิตามเงืVอนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้ วนแล้ วในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับผู้
ซื 3อแก่ผ้ ขู าย
2. ส่ ง มอบสํ า เนาเอกสารแสดงการอนุ มั ติ ทีV จํ า เป็ นแก่ ก ารเข้ าทํ า สั ญ ญาซื อ3 ขายหุ้ นของ
ผู้ซื 3อ
3. ชําระเงินค่าหุ้นตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญา
4. ดําเนินการให้ บริ ษัทและบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV ชําระคืนหนี 3แก่บริ ษัทในกลุม่ ผู้ขาย และให้ แต่ละ
บริ ษัทในกลุม่ ผู้ขายชําระคืนหนี 3ให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV
5. ดําเนินการให้ บริ ษัทชําระคืนหนี 3เงินกู้ทงหมดจาก
ั3
Venus และ Venus รับทราบการชําระคืนหนี 3
เงินกู้ดงั กล่าว
คํารับรองของผู้ขาย
ผู้ขายให้ คํารับรองและรับประกันแก่ผ้ ซู ื 3อ ซึงV สรุปโดยสาระสําคัญได้ ดงั นี 3
1 คํารับรองทัวV ไป
(ก) ผู้ขาย ผู้คํ 3าประกัน และกลุม่ บริ ษัท เป็ นบริ ษัททีVจดทะเบียนจัดตังอย่
3 างถูกต้ องตามกฎหมาย
ของประเทศทีVได้ ทําการจดทะเบียนจัดตัง3
(ข) ผู้ขาย และผู้คํ 3าประกัน มีสทิ ธิตามกฎหมายและมีความสามารถทีVจะเข้ าทํา และปฏิบตั ิหน้ าทีV
ใดๆ ตามสัญญานี 3และเอกสารทีVเกีVยวข้ อง
(ค) สัญญานี 3และเอกสารทีVเกีVยวข้ องจัดทําขึ 3นและมีผลใช้ บงั คับสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพัน
ผู้ขาย และผู้คํ 3าประกันตามข้ อตกลงทีVปรากฏในเอกสารแต่ละฉบับ
(ง) การเข้ าทําสัญญาและส่งมอบทรัพย์สนิ ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้ขาย และผู้คํ 3าประกัน
ตามสัญญานี 3 มิได้ ขดั แย้ งหรื อทําให้ ผิดสัญญาหรื อข้ อตกลงอืVนใดซึVงผู้ขายหรื อผู้คํ 3าประกันได้
ทําไว้ หรื อกฎหมาย คําสัVง คํ าพิพากษา หรื อ กฎเกณฑ์ ทีV มีผลบังคับ ใช้ กับผู้ขายและผู้คํ า3
ประกัน

2.2 คํารับรองเกีVยวกับบริ ษัท – หุ้น
(ก) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็ นเจ้ าของและผู้รับประโยชน์ในหุ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยชอบตาม
กฎหมาย และมีสทิ ธิออกเสียง และสิทธิอืVนๆ ในหุ้นทีVเป็ นเจ้ าของ
หุ้นทีV ออกแล้ วของกลุ่ม บริ ษัทเป็ นหุ้นจํ านวนทัง3 หมดทีVมีก ารออกนัน3 ซึVงการออกหุ้น และ
จัดสรรหุ้นของกลุม่ บริ ษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ อง และได้ มีการชําระค่าหุ้นแต่ละหุ้นนันเต็
3 มมูลค่า
แล้ ว
(ข) ไม่มีบคุ คลใดมีสิทธิเรี ยกร้ องให้ จดั สรร จําหน่าย จ่าย โอน แปลงสภาพ หรื อชําระคืนหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์ตราสารทุนใดๆ ของกลุม่ บริ ษัท ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
(ค) หุ้นของกลุม่ บริ ษัททังหมดมิ
3
ได้ เป็ นหลักประกัน หรื อตกอยูภ่ ายใต้ ภาระผูกพันใดๆ
(ง) ได้ มีการให้ ความยินยอมหรื อจะมีการให้ ความยินยอมสําหรับการโอนหุ้นทีVซื 3อขาย รวมทังหุ
3 ้น
p
p
จํานวน 1 หุ้นทีVถือโดยนายภักดี ภักดินรา ภายในวันโอนกรรมสิทธิ
(จ) นอกเหนื อ จากการมอบอํา นาจตามทีVกํ า หนดในสัญ ญาฉบับ นี 3 กลุ่ม บริ ษั ท ไม่มี ก ารมอบ
อํานาจแก่บุคคลใด ซึVงยังมีผลบังคับ เพืVอให้ เข้ าทําข้ อตกลงใดๆ หรื อกระทําการใดๆ แทน
บริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการมอบอํานาจแก่พนักงาน ทีVปรึ กษา ผู้ให้ บริ การ และตัวแทนของบริ ษัท
เพืVอปฏิบตั ิหน้ าทีVตามปกติของการดําเนินธุรกิจตามหน้ าทีVของบุคคลดังกล่าว
(ฉ) กลุ่มบริ ษัท ไม่อยู่ภายใต้ ก ารปรั บโครงสร้ างกิ จการ รวมถึง การควบรวม การแยกหรื อยุบ
กิจการ ภายในระยะเวลา 5 ปี ทีVผ่านมา รวมทังไม่
3 อยู่ในระหว่างการดําเนินการหรื อมีแผนจะ
ดําเนินการแต่อย่างใด
2.3 คํารับรองเกีVยวกับเอกสารของบริ ษัท
(ก) เอกสารเกีVยวกับการจัดตังบริ
3 ษัทของกลุม่ บริ ษัททีVผ้ ซู ื 3อได้ ตรวจสอบนันถู
3 กต้ อง และเป็ นสําเนา
ทีVถกู ต้ องของเอกสารนัน3 และกลุม่ บริ ษัทไม่ได้ กระทําการอันขัดกับเอกสารเกีVยวกับการจัดตัง3
บริ ษัทแต่อย่างใด
(ข) สมุดทะเบียน เอกสารสําคัญ บัญชี และเอกสารอืVนๆ ซึVงกลุม่ บริ ษัทต้ องจัดทําและเก็บรักษา
ตามกฎหมายนันได้
3 รับการแก้ ไขเพิVมเติมให้ ตรงกับเหตุการณ์ ปัจจุบนั ได้ มีการเก็บรักษาไว้
ถูกต้ องตามกฎหมายและประกอบด้ วยข้ อมูลและเอกสารมติต่างๆ ทีVกฎหมายกําหนดอย่าง
ถูกต้ อง
2.4 คํารับรองเกีVยวกับบริ ษัท – ด้ านบัญชีและภาษี อากร
(ก) งบการเงินของกลุ่มบริ ษัทจัดทําขึ 3นตามกฎเกณฑ์ทีVเกีVยวข้ อง โดยสอดคล้ องตามมาตรฐาน
การบัญชีซงึV เป็ นทีVยอมรับทัวV ไป และสะท้ อนรายละเอียดเกีVยวกับสินทรัพย์ หนี 3สิน และฐานะ
ทางการเงินทีVถกู ต้ องครบถ้ วน
(ข) งบการเงินของกลุม่ บริ ษัทจัดทําขึ 3นบนพื 3นฐานทีVสอดคล้ องกับนโยบายการบัญชีทีVนํามาใช้ ใน
การจัดทํางบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ทีVผา่ นมา
(ค) รายละเอียดเกีVยวกับภาระภาษี อากรทีVอาจถูกประเมินได้ มีระบุในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของกลุม่ บริ ษัทครบถ้ วนตามทีVระบุ
2.5 คํารับรองเกีVยวกับบริ ษัท - ด้ านภาระผูกพันทางการเงิน
(ก) รายละเอียดเกีVยวกับภาระผูกพันทางการเงินทังหมด
3
(รวมถึงเงิ นกู้ พันธบัตร และตราสาร
ป้องกันความเสียV ง) ของกลุม่ บริ ษัท ได้ เปิ ดเผยแก่ผ้ ซู ื 3อ โดยกลุม่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงืVอนไขทีV
เกีVยวข้ องกับภาระผูกพันดังกล่าว และการทําธุรกรรมใดๆ ตามสัญญานี 3ไม่กระทบต่อภาระ
ผูกพันทางการเงินทีVมีอยูด่ งั กล่าว
(ข) ไม่มีการคํ 3าประกัน ข้ อตกลงชดใช้ คา่ เสียหาย หรื อการรับประกันอืVนใดในทํานองเดียวกันโดย
หรื อเพืVอประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัท นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจตามปกติธรรมดา
(ค) นอกเหนือจากหนี 3และความรับผิดทีVปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินและทีVปรากฏอยู่
ในสัญญานี 3 และหนีแ3 ละความรั บผิดอันเกิ ดขึ 3นเนืVองจากการประกอบธุรกิจตามปกติของ

2.6

2.7

2.8

2.9

บริ ษัท กลุม่ บริ ษัทมิได้ มีหนี 3ค้ างชําระหรื อความรับผิดต่อเจ้ าหนี 3อืVนใด
คํารับรองเกีVยวกับบริ ษัท – ด้ านภาษี
(ก) กลุม่ บริ ษัทได้ มีการดําเนินการยืVนแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ การคํานวณภาษี เงินได้ และ
การให้ ข้อมูลใดๆ ทีVกลุ่มบริ ษั ทมีหน้ าทีVต้อ งทํา ภายในระยะเวลาทีVกํา หนด อย่างถูกต้ อ ง
เหมาะสม และเป็ นปั จจุบนั และไม่มีแนวโน้ มทีVจะอยู่ภายใต้ ข้อพิพาทหรื อการประเมินโดย
หน่วยงานทางภาษี อากรแต่อย่างใด
(ข) รายละเอียดความยินยอม ข้ อตกลง หรื อการดําเนินการอืVนใดในทางภาษี อากรทีVกลุม่ บริ ษัท
ตลอดจนผู้ถือหุ้น และพนักงานของกลุม่ บริ ษัทได้ รับหรื อเข้ าทํา ซึVงอาจมีผลเกีVยวข้ องกับการ
ดําเนินการทางภาษี อากรไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต ได้ รับการเปิ ดเผยต่อผู้ซื 3อแล้ ว
(ค) ภาระภาษี ใดๆ ทีVกลุม่ บริ ษัทมีหน้ าทีVจะต้ องชําระ ได้ รับการชําระครบถ้ วนแล้ ว
(ง) รายละเอียดการประเมินภาษี อากรโดยหน่วยงานทางภาษี อากรทีVเกีVยวข้ องของกลุม่ บริ ษัท ได้
เปิ ดเผยต่อผู้ซื 3อแล้ ว
(จ) กลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้เสียภาษี อากรตามภูมิลําเนาอันเป็ นสถานทีVทีVทําการจดทะเบียนจัดตัง3 และ
มิ ไ ด้ มี ภูมิ ลํ า เนาอืV น ใดมาก่ อ นตลอดระยะเวลานับ จากจดทะเบี ย นจัด ตัง3 จนถึ ง วัน โอน
กรรมสิทธิp
(ฉ) กลุม่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคําสังV ทีVเกีVยวข้ องอันเกีVยวกับภาษี มลู ค่าเพิVม
อย่า งครบถ้ ว นแล้ ว เว้ น แต่ภาระภาษี มูล ค่าเพิV ม ทีV เ กิ ด ขึน3 จากส่ว นต่า งทีV เ กิ ด ขึน3 จากการ
คํานวณภาษี ซื 3อและภาษี ขายในช่วงเวลาทีVระบุ
คํารับรองเกีVยวกับบริ ษัท – ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(ก) กลุม่ บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีVผา่ นมา
(ข) กลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในใบอนุญาตทังหมดที
3
Vจําเป็ นแก่การประกอบธุรกิจและได้
เปิ ดเผยใบอนุญาตทังหมดดั
3
งกล่าวต่อผู้ซื 3อแล้ ว
(ค) กลุม่ บริ ษัทมิได้ ตกอยู่ภายใต้ การตรวจสอบหรื อการดําเนินการใดๆ ซึVงอาจเป็ นผลให้ มีการ
ระงับ ยกเลิก เพิกถอน หรื อเปลียV นแปลงใบอนุญาต หรื ออาจเกิดผลเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
ทรัพย์สนิ หรื อกิจการของกลุม่ บริ ษัท
(ง) กลุม่ บริ ษัทมิได้ รับคําบอกกล่าวหรื อหมายเรี ยกใดๆ อันเนืVองมาจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ หรื อบังคับให้ กลุม่ บริ ษัทละเว้ นการกระทําการ หรื อกระทําการ
ใดๆ ซึงV อาจส่งผลเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อการดําเนินกิจการของกลุม่ บริ ษัท
(จ) ไม่มีใบอนุญาตใดของกลุม่ บริ ษัทถูกเปลียV นแปลง ยกเลิก หรื อไม่ได้ ทําการต่ออายุ
คํารับรองเกีVยวกับทรัพย์สนิ
(ก) ทรัพย์สนิ อ้ างอิง ประกอบด้ วย สิงV ปลูกสร้ าง อาคาร ทีVดิน และสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์อืVนๆ ทีV
กลุม่ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ ครอบครอง หรื อใช้ ประโยชน์
(ข) กลุม่ บริ ษัทมีสิทธิตามกฎหมายและมีสิทธิรับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินอ้ างอิง
และทรัพย์สนิ อืVนๆ ตามทีVปรากฏในงบการเงิน (รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สิน”)
(ค) ทรัพย์สนิ มิได้ เป็ นหลักประกัน หรื อ ตกเป็ นทรัพย์จํานอง หรื อ ตกอยู่ภายใต้ ภาระผูกพันอืVนใด
เว้ นแต่การจํานองทีVดินและสิงV ปลูกสร้ างตามทีVกําหนดในสัญญา
(ง) ไม่มีคําบอกกล่าว หรื อข้ อพิพาทใดๆ ระหว่างกลุม่ บริ ษัท กับบุคคลภายนอก ซึงV อาจก่อให้ เกิด
ผลเสียหายอย่างร้ ายแรงในการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินอ้ างอิง เพืVอการประกอบธุรกิจของกลุม่
บริ ษัท
คํารับรองเกีVยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้ อมูลซึงV ผู้ขายหรื อกลุม่ บริ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อผู้ซื 3อเป็ นข้ อมูลทีVแท้ จริ ง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์
นับตังแต่
3 ทีVได้ เปิ ดเผยจนถึงปั จจุบนั และผู้ขายมิได้ ร้ ูถึงข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุการณ์ใดอันมิได้ เปิ ดเผย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผ้ ซู ื 3อซึงV จะส่งผลให้ ข้อมูลทีVเปิ ดเผยเป็ นเท็จ หรื อไม่ถกู ต้ อง

2.10 คํารับรองเกีVยวกับประกันภัย
(ก) ทรัพย์สินทัง3 หมดของกลุ่มบริ ษัทซึVงอาจทําประกันภัยได้ ได้ มีการทําประกันภัยไว้ ในวงเงิ น
ประกันทีVเพียงพอและเหมาะสม ทังนี
3 3โดยพิจารณาถึงขนาดและการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัท ประกอบกับอัคคีภัยและภัยพิบัติทีVอาจเกิดขึน3 ซึVงบริ ษัทอืVนทีVประกอบธุรกิ จอย่าง
เดียวกันเอาประกันภัย โดยได้ รับความคุ้มครองในส่วนของอุบตั ิเหตุ การสูญหาย เสียหาย
การยึดหรื อเวนคืนทรัพย์สนิ โดยรัฐบาลต่างประเทศ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความรับ
ผิดด้ านสิงV แวดล้ อม และความเสียV งอืVนๆ ทีVโดยปกติได้ รับความคุ้มครอง
(ข) กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับยังคงสมบูรณ์ มีผลผูกพัน และใช้ บงั คับได้ โดยมีการชําระเบี 3ย
ประกันตามทีVกําหนด
(ค) ไม่มีการผิดข้ อตกลง เงืVอนไข หรื อคํารับรองทีVระบุในกรมธรรม์ประกันภัยซึVงอาจทําให้ ผ้ ูรับ
ประกันภัยมีสทิ ธิปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรื อยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
(ง) ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 1,000,000 บาทในช่วงเวลา 1 ปี ทีVผ่านมา และ
ไม่มีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 1,000,000 บาท ทีVยงั ค้ างชําระ
2.11 คํารับรองเกีVยวกับข้ อพิพาท
(ก) กลุ่มบริ ษัท ไม่ถูกฟ้ อง หรื อเกีV ยวข้ อง หรื อตกอยู่ภายใต้ ข้ อพิพาท กระบวนการไกล่เกลีVย
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรื อ กระบวนการฟ้ องร้ องคดีในศาล (นอกเหนือจากการทีV
กลุม่ บริ ษัทฟ้ องเรี ยกชําระหนี 3ในฐานะโจทก์อนั เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติธรรมดา
ซึงV มีจํานวนทุนทรัพย์ไม่เกิน 1,000,000 บาท) รวมทังไม่
3 มีเหตุการณ์ทีVทําให้ กลุม่ บริ ษัทได้ รับ
ผลกระทบด้ ว ยการดํ า เนิ น การดัง กล่า ว หรื อ เหตุก ารณ์ ใ ดซึV ง มี แ นวโน้ ม จะนํ า ไปสู่ก าร
ดําเนินการดังกล่าวกับกลุม่ บริ ษัท
(ข) กลุม่ บริ ษัท รวมถึงทรัพย์สนิ และกิจการซึงV กลุม่ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหรื อมีผลประโยชน์ มิได้ ตก
อยูภ่ ายใต้ บงั คับหรื อฝ่ าฝื นคําสังV หรื อคําพิพากษาใด
2.12 คํารับรองเกีVยวกับการล้ มละลาย
(ก) กลุม่ บริ ษัทมิได้ อยูใ่ นภาวะมีหนี 3สินล้ นพ้ นตัว หรื อไม่มีความสามารถทีVจะชําระหนี 3 และจะไม่
อยูใ่ นภาวะดังกล่าวเนืVองจากการเข้ าทําสัญญา
(ข) กลุม่ บริ ษัทมิได้ อยูใ่ นระหว่างเสนอทีVจะดําเนินการใดๆ กับเจ้ าหนี 3 ไม่ว่าโดยกระบวนการทาง
ศาลหรื อประการใด ซึVงเจ้ าหนี 3จะได้ รับชําระหนี 3ตํVากว่าจํานวนเงินทีVเจ้ าหนี 3มีสิทธิ ได้ รับตาม
ข้ อตกลง รวมทังไม่
3 ได้ อยูร่ ะหว่างการเริV มเจรจากับเจ้ าหนี 3 เพืVอขอผ่อนระยะเวลาการชําระหนี 3
เนืVองจากประสบปั ญหาทางการเงิน
(ค) กลุม่ บริ ษัทมิได้ มีการดําเนินการร้ องขอให้ มีการแต่งตังผู
3 ้ ชําระบัญชีหรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์
ทรั พ ย์ รวมถึ ง ไม่ มี คํ า สัVง คํ า ร้ อง มติ หรื อ การเรี ย กประชุ ม เพืV อ วัต ถุป ระสงค์ ทีV จ ะเข้ า สู่
กระบวนการชําระบัญชีหรื อกระบวนการล้ มละลาย
(ง) ไม่มีเจ้ าหนี 3รายใดของกลุม่ บริ ษัท ดําเนินการหรื อมีสิทธิดําเนินการบังคับหลักประกันเอากับ
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัท
(จ) กลุม่ บริ ษัทไม่ได้ อยูร่ ะหว่างผิดนัดชําระหนี 3อันเป็ นสาระสําคัญทีVมีความผูกพันตามสัญญาให้
ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ และไม่ประสบความยากลําบากในการเจรจาเพืVอต่อรอง
ระยะเวลาการชําระหนี 3กับเจ้ าหนี 3
คํารับรองของผู้ซื 3อ
ณ วันลงนามจนถึงกํ าหนดวันโอนกรรมสิทธิp ผู้ซือ3 ให้ คํารั บรองและคํารั บประกันแก่ผ้ ูขายว่าข้ อมูล
ดังต่อไปนี 3เป็ นข้ อมูลทีVแท้ จริ งและถูกต้ อง
(ก) ผู้ซื 3อเป็ นทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซงึV จัดตังอย่
3 างถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศไทย
และได้ รับอนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข) ผู้ซื 3อโดยทรัสตีมีสิทธิ ตามกฎหมายและมีความสามารถทีVจะเข้ าทํา และปฏิบตั ิหน้ าทีVใดๆ ทังปวง
3
ตามสัญญานี 3และเอกสารอืVนใดทีVเกีVยวข้ อง

(ค) สัญญาและเอกสารอืVนตามข้ อ (ข) ข้ างต้ นจัดทําขึ 3นและมีผลใช้ บงั คับสมบูรณ์ ตามกฎหมายและ
ผูกพันผู้ซื 3อตามข้ อตกลงทีVปรากฏในสัญญาและเอกสารดังกล่าว
(ง) ผู้ซื 3อได้ ดําเนินการทีVจําเป็ นเพืVอให้ ได้ มาซึงV การอนุมตั ิอนั จําเป็ นแก่การเข้ าทําและปฏิบตั ิตามสัญญา
นี 3 รวมถึงการเข้ าทําเอกสารหรื อสัญญาใดๆ ทีVเกีVยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี 3
(จ) ในการชําระเงินค่าหุ้น ผู้ซื 3อจะมีแหล่งเงินเพียงพอเพืVอปฏิบตั ิตามหน้ าทีVในการชําระภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี 3
2. สัญญาต่ อเชือมพืน( ทีกับสถานีรถไฟฟ้าอโศก
ผู้ให้ สัญญา
บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บีทีเอส”)
ผู้รับสัญญา
บริ ษัทเอ็กเชน คอนเนคชันV
การให้ สทิ ธิตาม • ผู้รับสัญญามีสิทธิ ใช้ ทางเชืVอมตามสัญญาตามระยะเวลาสัมปทานในการดําเนินการบริ หารระบบ
สัญญา
การเดินรถไฟฟ้ าทีVบีทีเอสได้ รับจากกรุ งเทพมหานคร ซึVงสิ 3นสุดเมืVอพ้ นกําหนด 30 ปี หลังจากวันทีV 5
ธันวาคม 2542
• หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ 3นแก่บคุ คลภายนอก อันเนืVองมาจากสภาพความชํารุดบกพร่อง หรื อการ
เสืVอ มสภาพการใช้ งานของทางเชืV อ มอัน เนืV อ งมาจากผู้รั บ สัญ ญา ผู้รั บ สัญ ญาต้ อ งรั บ ผิ ด ชํ า ระ
ค่าเสียหายต่างๆ ทีVเกิดขึ 3นแต่เพียงผู้เดียว
ค่ าตอบแทน
• ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงทีVจะดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมทางเชืVอมด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับสัญญา
การดําเนินการ • ผู้ รั บสั ญ ญาต้ องชํ า ระค่ า บํ า รุ งรั กษ าทางเชืV อมให้ แ ก่ บี ที เ อสเป็ นรา ยเดื อ น ในอั ต ร า
เดือนละ 180,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิVม) โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าบํารุ งรักษาทางเชืVอมปรับ
สูงขึน3 ทุกปี ในอัต ราเท่ากับอัตราร้ อยละของค่าเฉลีVยประจํ าปี ของดัช นีราคาผู้บริ โภคชุดทัVว ไปใน
กรุ งเทพมหานคร (รวมทุกรายการ) ในปี ทีVผ่านมา ทีVเพิVม ขึน3 จากค่าเฉลีVยประจํ าปี ของดัชนีราคา
ผู้บริ โภคชุดทัวV ไปในกรุ งเทพมหานคร (รวมทุกรายการ) ในปี ก่อนหน้ าปี ทีVผ่านมา ตามทีVเผยแพร่ โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อในอัตราทีVตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ค่ าภาษีโรงเรือน ผู้รับสัญญาเป็ นผู้ชําระค่าภาษี โรงเรื อน ภาษี บํารุ งท้ องทีV และหรื อภาษี อืVนใด (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ภาษีบาํ รุ งท้ องที และภาษี ธุรกิจเฉพาะของบีทีเอส) ทีVเรี ยกเก็บตามสัญญา หรื อจากการใช้ ทางเชืVอม (ถ้ ามี)
และภาษีอ ืนๆ
การประกันภัย • ผู้ให้ สญ
ั ญาจะจัดทําประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชนตลอดอายุสญ
ั ญาโดยครอบคลุมถึงความ
รับผิดในบุคคลทีVสามต่อความเสียหายทีVเกิ ดจากการสูญเสีย อุบัติเหตุ หรื อภยันตรายใดๆ ทีVอาจ
เกิดขึ 3นจากการใช้ ทางเชืVอม
• ผู้ให้ สญ
ั ญาจะจัดให้ มีประกันภัยไว้ กับบริ ษัทประกันภัยทีVเชืV อถือได้ โดยมีวงเงินประกันภัยจํานวน
5,000,000 บาท ต่ออุบตั ิเหตุ 1 ครัง3 ตลอดอายุสญ
ั ญา
• ในกรณีทีVมีความเสียหายอันเนืVองมาจากผู้รับสัญญามีความรับผิดเกินกว่าวงเงินประกันภัยทีVบริ ษัท
ประกันภัยต้ องรับผิดชอบ ผู้รับสัญญาตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายส่วนทีVเกิน
การเลิกสัญญา • บีทีเอสมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ทีในกรณีดงั ต่อไปนี 3
1. ผู้รับสัญญาไม่ชําระค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทางเชืVอม หรื อไม่ชําระเงินอืVนใด
ทีVผ้ รู ับสัญญามีหน้ าทีVต้องชําระให้ แก่บีทีเอส ซึVงผู้รับสัญญาได้ รับหนังสือเตือนจากบีทีเอสแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ยงั คงเพิกเฉยไม่ชําระเงินตามกําหนดเวลาทีVระบุไว้ ในหนังสือเตือนนัน3
2. เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 1. ข้ างต้ น หากผู้รับสัญญาผิดคํารับรองหรื อผิดสัญญา หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญา ซึVงผู้รับสัญญาได้ รับหนังสือเตือนจากบีทีเอสให้ ทําการแก้ ไขการปฏิบตั ิผิดดังกล่าว
แล้ ว แต่ไม่ทําการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีVได้ รับหนังสือเตือน
• ผู้รับสัญญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที หากบีทีเอสผิดสัญญาหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และได้ รับ
หนังสือเตือนจากผู้รับสัญญาให้ ทําการแก้ ไขการปฏิบตั ิผิดดังกล่าว แต่ไม่ทําการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีVได้ รับหนังสือเตือนจากผู้รับสัญญา ผู้รับสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
ทันที
• ในกรณีดงั ต่อไปนี 3 ให้ สญ
ั ญาเป็ นอันระงับสิ 3นสุดลงโดยทันที
1. ในกรณีทีVสญ
ั ญาสัมปทานทีVบีทีเอส ได้ ทําขึ 3นกับกรุ งเทพมหานครระงับสิ 3นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใด
2. ในกรณีทีVท างเชื Vอ มถูก ทํ า ลาย หรื อ ทํา ให้ เ สีย หายจากภัย ธรรมชาติ การจลาจล หรื อ เหตุ
สุด วิส ยั อื Vน ใดโดยไม่ใ ช่ค วามผิด ของคู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ Vง ฝ่ ายใด และความเสีย หายนั 3นไม่
สามารถซ่อมแซมให้ กลับคืนดีได้ อีก
3. ในกรณีทีVมีคําสังV จากหน่วยงานราชการให้ ปิดกั 3นทางเชืVอมเป็ นการถาวร หรื อให้ รือ3 ถอนหรื อ
ทําลายทางเชืVอม
4. ในกรณีทีVอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ถกู ทําลายหรื อสิ 3นสภาพการเป็ นอาคาร หรื อสิทธิการเช่า
ทีVดิน ทีVอ าคารตั 3งอยู่ ระหว่า งผู้รับ สัญ ญากับ เจ้ า ของที Vดิน หรื อ สิท ธิก ารใช้ แ ละครอบครอง
อาคารระหว่าง ผู้รับสัญญากับเจ้ าของอาคารสิ 3นสุดลงก่อนครบอายุสญ
ั ญานี 3 และไม่ได้ มีการ
โอนสิทธิและหน้ าทีVของผู้รับสัญญาให้ แก่เจ้ าของทีVดินหรื อเจ้ าของอาคาร แล้ วแต่กรณี
5. ในกรณีทีVค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายเห็นชอบร่ วมกันทีVจะเลิกสัญญา
เมืVอสัญญาสิ 3นสุดลง ผู้รับสัญญามีหน้ าทีVต้องรื อ3 ถอนทางเชืVอมโดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับสัญญาเอง
ตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญา
การรือ( ถอนทาง การรื อ3 ถอนทางเชืVอม จะต้ องรื อ3 ถอนทังหมด
3
โดยไม่สามารถแบ่งการรื อ3 ถอนเป็ นบางส่วน และต้ องได้ รับ
เชือม และ
ความเห็นชอบจากกรุ งเทพมหานครก่อน เมืVอได้ รับความเห็นชอบจากกรุ งเทพมหานครแล้ ว ผู้รับสัญญา
ค่ าใช้ จ่าย
จะต้ องดําเนินการรื อ3 ถอนทางเชืV อมภายใน 60 วันนับแต่วันทีVสญ
ั ญาสิ 3นสุดลง ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้รับ
สัญญาเอง หากไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาทีVกําหนด บีทีเอสอาจเข้ าทําการรื อ3 ถอนเอง
ได้ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับสัญญา
3. สัญญาดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์ ได้ สทิ ธิการเช่ าโครงการเมอร์ คิวรี ทาวเวอร์ และกรรมสิทธิ^ในทรัพย์ สนิ
ส่ วนต่ อเติมอาคารของอาคารเมอร์ คิวรี ทาวเวอร์
ผู้กระทําการ / บางกอก ออฟฟิ ศ (“ผู้โอน”)
ผู้โอน / ผู้ขาย
ผู้รับประโยชน์ / ทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3 (“TPRIME” หรื อ
ผู้รับโอน / ผู้ซือ( “ผู้รับโอน”) โดยทรัสตี
คู่สัญญาที
บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด (ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์)
เกียวข้ อง
ข้ อตกลงกระทํา ภายใต้ ข้อกําหนดในสัญญานี 3 ผู้โอนตกลงกระทําการโอนให้ แก่ผ้ รู ับโอนดังนี 3
การ
1. สิทธิการเช่าทีVดิน โฉนดเลขทีV 3158 ตําบลปทุมวัน (สําเพ็ง) กรุ งเทพมหานคร จํานวนเนื 3อทีVประมาณ
3 ไร่ และสิงV ปลูกสร้ างทีVตงอยู
ั 3 บ่ นทีVดิน รวมทังสิ
3 ทธิการเช่าอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ซึงV เป็ นอาคารสูง
25 ชั น3 และมี ชั น3 ใต้ ดิ น 6 ชั น3 ตั ง3 อยู่ เ ลขทีV 540 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุ ง เทพมหานคร ภายใต้ ส ัญญาเช่ า ฉบับ ลงวันทีV 22 ธันวาคม 2548 (ตามทีV ได้ แก้ ไ ขเพิVมเติม )
(“สัญญาเช่าทีVดินและอาคาร”) อันปราศจากภาระผูกพันใดๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVของผู้เช่า
รายย่อย
2. สิทธิและหน้ าทีVอนั ปราศจากภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ องดังนี 3 (1) สัญญาเช่าช่วงพื 3นทีV
ของผู้เช่ ารายย่อ ย รวมถึ งสิท ธิ ในการรั บค่าเช่ าพื น3 ทีV ค่าบริ การ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่ วงพื น3 ทีV (2)
สัญญาบริ การของบุคคลทีVสาม (3) สัญญาต่อเชืV อมพืน3 ทีVกับสถานีรถไฟฟ้ าชิ ดลม (4) กรมธรรม์
ประกันภัย ตังแต่
3 (และรวมถึง)วันทีVโอนทรัพย์สนิ (closing)

ค่ าตอบแทน
การดําเนินการ

ภาษีมูลค่ าเพิม

เงือนไขบังคับ
ก่ อน

3. กรรมสิทธิpในส่วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ตามสภาพทีVเป็ นอยู่ ณ วันทีVโอน โดย
ปราศจากภาระผูกพันใดๆ เว้ นแต่ภาระผูกพันในการโอนกรรมสิทธิp ในส่วนต่อเติมอาคารทังหมด
3
ให้ แก่เจ้ าของทีVดินตามข้ อ 6 แห่งสัญญาเช่าทีVดินและอาคาร รวมถึงสิทธิในการใช้ สว่ นต่อเติมอาคาร
แต่เ พี ย งผู้เ ดี ย วในส่ว นทีV ไ ม่ ส ามารถโอนกรรมสิท ธิp ไ ด้ ใ นความเป็ นจริ ง หรื อ ตามกฎหมาย และ
ผลประโยชน์ทีVเกิดขึ 3นจากส่วนต่อเติมอาคารดังกล่าว
4. กรรมสิทธิpในอุปกรณ์ทีVเกีVยวข้ องรวมทังเฟอร์
3
นิเจอร์ ทงหมดที
ั3
Vติดตังและใช้
3
งานอยูใ่ นโครงการเมอร์ ควิ รีV
ทาวเวอร์ ตามสภาพทีVเป็ นอยู่ ณ วันทีVโอนทรัพย์สนิ (“Closing”)
(รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สิน”)
1. [•] บาท สําหรับการโอนสิทธิการเช่าทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
2. [•] บาท สําหรับการซื 3อขายทรัพย์สินส่วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ในส่วนทีVเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์
3. [•] บาท สําหรับการซื 3อขายทรัพย์สินส่วนต่อเติมอาคารของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ในส่วนทีVเป็ น
สังหาริ มทรัพย์ และอุปกรณ์ของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงว่าค่าตอบแทนการดําเนินการข้ างต้ นรวมภาษี มลู ค่าเพิVมทีVเกีVยวข้ องทังหมด
3
และ
ผู้รับโอนไม่มีหน้ าทีVชําระภาษี อืVนใดอีก
ผู้โอนเป็ นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษี มลู ค่าเพิVมทีVอาจเกิดขึ 3นทังหมดอั
3
นเกิดจากธุรกรรมภายใต้ สญ
ั ญานี 3
1. เงืVอนไขเกีVยวกับการจัดตังกองทรั
3
สต์
1.1 สํา นัก งาน ก.ล.ต.ได้ อ นุมัติ โ ครงการจัด ตัง3 TPRIME และการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
TPRIME
1.2 ได้ มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนครัง3 แรกเรี ยบร้ อยแล้ ว และเงินทีVได้ รับจาก
การระดมทุนด้ วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ครั ง3 แรกดังกล่าว ได้ ถูกโอนไปยังบัญชี
ของทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ เป็ นจํานวนไม่ตํVากว่า 5,450,000,000 บาท
1.3 คูส่ ญ
ั ญาทีVปรากฏในสัญญาก่อตังกองทรั
3
สต์ (Trust Deed) ได้ ดําเนินการเข้ าทําสัญญาก่อตัง3
กองทรัสต์แล้ วเสร็ จ
2. เงืVอนไขเกีVยวกับสัญญาสําคัญ เช่น
2.1 ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทีVดินในการโอนสิทธิ และหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีVดินและ
อาคารให้ ผ้ รู ับโอน
2.2 ได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ บริ การซึVงเป็ นบุคคลภายนอกในการโอนสิทธิ และหน้ าทีVภายใต้
สัญญาบริ การของบุคคลทีVสาม
2.3 ได้ รับความยินยอมจากผู้รับประกันในการโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับโอน
2.4 ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในการเข้ าทําสัญญา
แก้ ไขเพิVมเติมสัญญาเช่าทีVดินและอาคารและการขายและโอนทรัพย์สนิ ให้ ผ้ รู ับโอน ตามสัญญา
กู้ยืมเงินในวงเงิน 742,500,000 บาท ลงวันทีV 28 กุมภาพันธ์ 2555
2.5 ผู้รับโอน และธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบุคคลอืVนใดทีV
สามารถให้ สนิ เชืVอแก่ผ้ รู ับโอนได้ ได้ ดําเนินการเข้ าทําสัญญากู้ยืม เพืVอให้ สนิ เชืVอเป็ นจํานวนเงิน
ไม่ตํVากว่า 2,150,000,000 บาท แก่ TPRIME ในวันทีVมีการโอนทรัพย์สนิ (Closing)
2.6 มี ก ารดํ า เนิ น การตามเงืV อ นไขบัง คับ ก่ อ นทัง3 หมด หรื อ มี ก ารสละสิท ธิp ทีV จ ะบัง คับ ให้ มี ก าร
ดําเนินการตามเงืVอนไขบังคับก่อนดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมจนครบถ้ วนแล้ ว
2.7 กองทรัสต์ ได้ ดําเนินการเข้ าทําสัญญาซื 3อขายหุ้นในบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ (Share Sale
Agreement)
2.8 การดํ า เนิ น การตามเงืV อ นไขบัง คับ ก่ อ นทัง3 หมด หรื อ มี ก ารสละสิ ท ธิp ทีV จ ะบัง คับ ให้ มี ก าร
ดําเนินการตามเงืVอนไขบังคับก่อนดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาซื 3อขายหุ้นในบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
จนครบถ้ วนแล้ ว

การดําเนินการ
ก่ อนการโอน

ข้ อตกลงของ
ผู้โอนก่ อนการ
โอน
(Undertakings)

3. เงืVอนไขอืVนๆ เช่น
3.1 ผู้โอนได้ รับอนุมตั ิอนั จําเป็ นภายใต้ ข้อกําหนดของเอกสารจัดตังของตนในการโอนและขาย
3
ทรัพย์สนิ และการทําธุรกรรมอืVนๆ ทีVเกีVยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี 3เป็ นทีVเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.2 ผู้รับโอนได้ รับอนุมตั ิอนั จําเป็ นภายใต้ ข้อกําหนดของเอกสารจัดตังของตนในการรั
3
บโอนและซื 3อ
ทรัพย์สนิ และการทําธุรกรรมอืVนๆ ทีVเกีVยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี 3เป็ นทีVเรี ยบร้ อยแล้ ว
3.4 ผู้โอนได้ ดําเนินการโอนใบอนุญาตทัง3 หมดทีVได้ รับจากหน่วยงานราชการอันเกีV ยวกับการถื อ
ครอง จัดการ บริ หารและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีVโอนให้ ผ้ รู ับโอน (หากมี)
3.5. ไม่มีการดําเนินการฟ้ องร้ อง โดยบุคคลใดๆ ต่อหน่วยงานราชการทีVมีอํานาจ หรื อโดยหน่วยงาน
ราชการทีVมีอํานาจ เพืVอทีVจะระงับ ยับยัง3 หรื อแทรกแซงโดยวิธีใดๆ ซึVงการถือครองกรรมสิทธิpใน
ทรัพย์สนิ หรื อการโอนทรัพย์สนิ ภายใต้ สญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ องของผู้รับโอน ซึงV จะจํากัดการใช้ สทิ ธิใน
ฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิpในทรัพย์สนิ ของผู้รับโอนและสิทธิทงหมดของผู
ั3
้ รับโอนภายใต้ สญ
ั ญาทีV
เกีVยวข้ อง
3.6 ไม่มี เ หตุก ารณ์ ทีV ก่ อ ให้ เ กิ ดหรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบในเชิ ง ลบอย่า งร้ ายแรง (Material
Adverse Effect)
ผู้โอนตกลงดําเนินการเกีVยวกับทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี 3
1. ดําเนินการให้ เจ้ าของทีVดินเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิการเช่า และจดทะเบียนการโอนสิทธิการเช่า
2. ดําเนินการอย่างเต็มทีVให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือในการ
โอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวให้ ผ้ รู ับโอน และเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้
สัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVของผู้เช่ารายย่อยดังกล่าว
3. ดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ บริ การภายใต้ สญ
ั ญาบริ การของบุคคลทีVสามให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือในการ
โอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวให้ ผ้ รู ับโอน และเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้
สัญญาบริ การของบุคคลทีVสามดังกล่าว
4. ดําเนินการให้ บีทีเอสให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือในการโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาต่อเชืVอม
พื 3นทีVกบั สถานีรถไฟฟ้ าชิดลมให้ ผ้ รู ับโอน และเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหนี 3ภายใต้ สญ
ั ญาต่อเชืVอม
พื 3นทีVดงั กล่าว
5. ดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันภัยให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือในการโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัยให้ ผ้ รู ับโอน และเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
6. ดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทางเชืVอมสถานีรถไฟฟ้ าชิดลมให้
ความยินยอมเป็ นหนังสือในการระบุให้ บีทีเอสเป็ นผู้เอาประกันร่ วมภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัย
ดังกล่าว
7. โอนและดําเนินการโอนใบอนุญาตทังหมดที
3
Vได้ รับจากหน่วยงานราชการอันเกีVยวกับการถือครอง
จัดการ บริ หารและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีVโอนให้ ผ้ รู ับโอน (หากมี)
8. กระทําการและดําเนินการใดๆ เพืVอให้ ผ้ รู ับโอนได้ รับสิทธิและประโยชน์ทงหมดในทรั
ั3
พย์สิน ณ วันทีV
โอนทรัพย์สนิ
1. นับแต่วันทีVทําสัญญาจนถึงเมืVอมีการโอนทรั พย์ สิน (Closing) ผู้โอนตกลงดําเนินการให้ บริ ษั ท
ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนืVองตามปกติธรรมดาตามทีVเคยดําเนินการมาก่อน เว้ นแต่ในกรณีทีVได้ รับ
ความเห็นชอบเป็ นหนังสือจากผู้รับโอน
2. ผู้โ อนตกลงว่า นับ แต่วัน ทีV ทํ า สัญ ญาจนถึ ง วัน ทีV โ อนทรั พ ย์ สิน (Closing) ผู้โ อนจะไม่ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี 3 เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้รับโอน
2.1. จํ าหน่า ย หรื อ ตกลงทีV จะจํ า หน่า ยไปซึVงทรั พย์ สิน ใดๆ ทีV จะมีการโอนให้ แ ก่ผ้ ูรับ โอนภายใต้
สัญญานี 3
2.2 เลิกสัญญาหรื อตกลงทีVจะเลิกสัญญาเช่าทีVดินและอาคาร
2.3 แก้ ไขเพิVมเติมหรื อตกลงทีVจะแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาเช่าทีVดินและอาคาร หรื อสละสิทธิใดๆ ภายใต้

สัญญาดังกล่าว
2.4 เข้ าทําสัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVกบั ผู้เช่ารายย่อยในส่วนใดส่วนหนึVงของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
หรื อส่วนต่อเติมอาคารให้ บคุ คลใดๆ (เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVซงึV มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อสัญญา
เช่าช่วงพื 3นทีVกบั ผู้เช่ารายย่อยซึงV เข้ าทําตามปกติธรรมดาในการประกอบธุรกิจ)
2.5 เข้ าทําสัญญาให้ บริ การของบุคคลภายนอกสําหรับทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ หรื อ
ส่วนต่อเติมอาคาร (เว้ นแต่เป็ นการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อขยายระยะเวลาสัญญาให้ บริ การของ
บุคคลภายนอกเดิมหรื อจัดหาสัญญาให้ บริ การของบุคคลภายนอกใหม่ซงึV มีเงืVอนไขทีVไม่ด้อยไป
กว่าเดิม)
2.6 แก้ ไ ขเพิV ม เติ ม หรื อ ตกลงทีV จ ะแก้ ไ ขเพิV ม เติ ม สัญ ญาเช่ า ช่ ว งพื น3 ทีV กับ ผู้เ ช่ า รายย่อ ย สัญ ญา
ให้ บริ การของบุคคลภายนอก และสัญญาต่อเชืVอมพื 3นทีVกบั สถานีรถไฟฟ้ าชิดลม ในส่วนทีVเป็ น
สาระสําคัญ (เว้ นแต่การโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวให้ ผ้ รู ับโอน) หรื อสละสิทธิ
ใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
2.7 เลิกสัญญาหรื อตกลงทีVจะเลิกสัญญาเช่าช่วงพืน3 ทีVกับผู้เช่ารายย่อย สัญ ญาให้ บริ การของ
บุคคลภายนอก หรื อสัญญาต่อเชืVอมพื 3นทีVกบั สถานีรถไฟฟ้ าชิดลม รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัย
ใดๆ
2.8 เข้ าทําธุรกรรมหรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ (เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVของผู้เช่ารายย่อย)
เกีVยวกับทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ หรื อส่วนต่อเติมอาคาร
3. ก่อนการโอนทรัพย์สนิ (Closing) ผู้โอนต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนทําความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน และ
เมืVอแจ้ งให้ ทราบแล้ ว ให้ ผ้ รู ับโอน ผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี รวมทังตั
3 วแทน และทีVปรึ กษาของบุคคล
ดังกล่าวสามารถเข้ าตรวจสอบบันทึก สมุดบัญชี ข้ อมูล และเอกสารต่างๆ เกีVยวกับทรัพย์สนิ ทีVโอนได้

ข้ อตกลงกระทํา ณ วันทีVโอนทรัพย์สนิ (Closing) ผู้โอนและผู้รับโอนมีหน้ าทีVต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 3
การ ณ วันโอน หน้ าทีVของผู้โอน
ทรัพย์ สิน
1. ดําเนินการโอนกรรมสิทธิpและส่งมอบส่วนต่อเติมอาคารและอุปกรณ์ อันปราศจากภาระผูกพันใดๆ
(Closing Date)
เว้ นแต่ภาระผูกพันในการโอนกรรมสิทธิp ในส่วนต่อเติมอาคารทังหมดให้
3
แก่เจ้ าของทีVดินตามข้ อ 6
แห่งสัญญาเช่าทีVดินและอาคาร
2. ยินยอมให้ ผ้ รู ับโอนเข้ าครอบครองทีVดินและอาคาร รวมถึงส่วนต่อเติมอาคารและอุปกรณ์
3. ดําเนินการให้ เจ้ าของทีVดินจดทะเบียนการโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีVดินและอาคารจาก
ผู้โอนให้ กบั ผู้รับโอนทีVสาํ นักงานทีVดิน
4. ส่งมอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี 3แก่ผ้ ซู ื 3อ
4.1 ต้ นฉบับของเอกสารต่อไปนี 3
(ก) สัญญาเช่าทีVดินและอาคาร
(ข) สัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVกบั ผู้เช่ารายย่อย (รวมทังที
3 Vได้ มีการแก้ ไขเพิVมเติม)
(ค) สัญญาให้ บริ การของบุคคลภายนอก (รวมทังที
3 Vได้ มีการแก้ ไขเพิVมเติม)
(ง) สัญญาต่อเชืVอมพื 3นทีVกบั สถานีรถไฟฟ้ าชิดลม (รวมทังที
3 Vได้ มีการแก้ ไขเพิVมเติม)
(จ) กรมธรรม์ประกันภัย (รวมทังที
3 Vได้ มีการแก้ ไขเพิVมเติม)
4.2 ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิตามเงืVอนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้ วนแล้ วในส่วนทีVเกีVยวข้ อง
กับผู้โอนแก่ผ้ รู ับโอน
4.3 สําเนาเอกสารจัดตังบริ
3 ษัทของผู้โอนและรายงานการประชุมคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของผู้
โอน อนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญานี 3และสัญญาทีVเกีVยวข้ อง
4.4 ใบอนุญาตทังหมดที
3
Vได้ รับจากหน่วยงานราชการอันเกีVยวกับการถือครอง จัดการ บริ หารและ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีVโอน
4.5 หลักฐานการชําระอากรแสตมป์ภายใต้ สญ
ั ญานี 3และสัญญาทีVเกีVยวข้ อง (ถ้ ามี)
4.6 ใบรับรองของผู้โอนว่าไม่มีเหตุการณ์ทีVก่อให้ เกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ ายแรงตังแต่
3 วนั ทีเV ข้ า
ทําสัญญาฉบับนี 3
5. โอนเงินประกันการเช่าของผู้เช่าพื 3นทีVรายย่อยให้ แก่ผ้ รู ับโอน
หน้ าทีVของผู้รับโอน
1. ส่งมอบหลักฐานแสดงการปฏิบตั ิตามเงืVอนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้ วนแล้ วในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับผู้รับ
โอนแก่ผ้ โู อน
2. ชําระเงินค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สนิ ตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญา
หน้ าทีของผู้โอน ตังแต่
3 วนั ทีVโอนทรัพย์สนิ (Closing) ผู้โอนมีหน้ าทีVดงั ต่อไปนี 3 เช่น
ภายหลังการ
1. ในกรณีทีVผ้ โู อนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิpในส่วนใดของส่วนต่อเติมอาคารได้ ผู้โอนจะดําเนินการให้
โอน
กองทรัสต์มีสทิ ธิใช้ ดัดแปลง จําหน่าย และจัดการส่วนต่อเติมอาคารในส่วนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
ซึVงผู้รับโอนสามารถโอนให้ บคุ คลภายนอกได้ โดยผู้โอนไม่สามารถเพิกถอนสิทธิดงั กล่าว และต้ อง
ดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนได้ รับผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีVได้ รับจากส่วนต่อเติมอาคารตังแต่
3 วนั ทีVโอนทรัพย์สิน
(Closing) จนถึงวันทีVกรรมสิทธิpในส่วนต่อเติมอาคารทังหมดตกเป็
3
นของเจ้ าของทีVดินตามข้ อ 6 แห่ง
สัญญาเช่าทีVดินและอาคาร
2. ในกรณีทีVผ้ โู อนมิได้ ดําเนินการเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVกบั ผู้เช่า
รายย่อยรายใด ณ วันทีVโอนทรัพย์สิน (Closing) ผู้โอนจะต้ องส่งมอบค่าเช่าพื 3นทีV ค่าบริ การ หรื อ
ผลประโยชน์ อืV นใดทีVถึ งกํ าหนดชํ าระแล้ วภายใต้ ส ัญญาเช่าช่ วงพืน3 ทีV ให้ แก่ ผ้ ูรับ โอนตัง3 แต่ (และ
รวมถึง) วันทีVโอนทรัพย์สิน (Closing) จนถึง (1) วันทีVสิ 3นอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVดงั กล่าว หรื อ (2)
วันทีVมีการเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงพื 3นทีVดงั กล่าว หรื อ (3) วันทีVผ้ เู ช่า
ยกเลิกสัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVทีVมีอยูก่ บั ผู้โอน และมีการเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVฉบับใหม่กบั ผู้รับโอน
แล้ วแต่วนั ใดจะถึงกําหนดก่อน และดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ทีVผ้ โู อนได้ รับ

คํารับรอง และ
คํารับประกัน

จากสัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVดงั กล่าว และสามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิดงั กล่าวได้ โดยผู้โอนจะต้ อง
ส่งมอบค่าเช่าพื 3นทีV ค่าบริ การ และผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วันทําการนับจาก
วันทีVได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว นอกจากนี 3 ผู้โอนยังมีหน้ าทีVปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVตลอด
ระยะเวลาของสัญญานันเพื
3 Vอประโยชน์ของผู้รับโอน
3. ในกรณีทีVผ้ โู อนมิได้ ดําเนินการเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิ และหน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาบริ การของบุคคลทีV
สามรายใด ณ วันทีVโอนทรัพย์สนิ (closing) ผู้โอนจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ บริ การปฏิบตั ิหน้ าทีVตามทีV
กําหนดไว้ ในสัญญาบริ การของบุคคลทีVสามดังกล่าว ตังแต่
3 วนั ทีVโอนทรัพย์สิน (closing) จนถึง (1)
วันทีVสิ 3นอายุสญ
ั ญาบริ การของบุคคลทีVสามดังกล่าว หรื อ (2) วันทีVมีการเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิและ
หน้ าทีVภายใต้ สญ
ั ญาบริ การของบุคคลทีVสามดังกล่าว หรื อ (3) วันทีVบคุ คลทีVสามยกเลิกสัญญาบริ การ
ของบุคคลทีVสามทีVมีอยู่กับผู้โอน และมีการเข้ าทําสัญญาบริ การของบุคคลทีVสามฉบับใหม่กบั ผู้รับ
โอน แล้ วแต่วนั ใดจะถึงกําหนดก่อน และดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ทีVผ้ โู อน
ได้ รับจากสัญญาบริ การของบุคคลทีVสามดังกล่าว และสามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิดงั กล่าวได้
คํารับรองของผู้โอน
ผู้โอนให้ คํารับรองและรับประกันแก่ผ้ รู ับโอน ซึงV สรุปโดยสาระสําคัญได้ ดงั นี 3
1. คํารับรองเกีVยวกับทีVดิน อาคาร และทรัพย์สนิ ทีVโอน
(ก) ผู้โอนเป็ นผู้ครอบครองและผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินทีVโอนอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ภายใต้
สัญญาเช่าทีVดินและอาคาร (รวมถึงทีVได้ มีการแก้ ไขเพิVมเติม)
(ข) ทรั พ ย์ สิ น ทีV โ อนมิ ไ ด้ ตกอยู่ ภ ายใต้ ภาระผู ก พั น ใดๆ เว้ นแต่ ส ั ญ ญาเช่ า ช่ ว งพื น3 ทีV ข อง
ผู้เช่ารายย่อย และการให้ หลักประกันตามสัญญากู้ยืมเงินในวงเงิน 742,500,000 บาท ลงวันทีV
28 กุมภาพันธ์ 2555
(ค) เจ้ าของทีVดินเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิpและผู้รับประโยชน์ในทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ อย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย
(ง) ทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ มิได้ ตกอยู่ภายใต้ ภาระผูกพันใดๆ เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าช่วง
พื 3นทีVของผู้เช่ารายย่อย
(จ) โครงสร้ างและสภาพของอาคารและสิVงปลูกสร้ างของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ เป็ นไปตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ทีV กํ า ห น ด ใ น ใ บ อ นุ ญ า ต ก่ อ ส ร้ า ง ฯ ( อ . 1 ) เ ล ข ทีV 3 7 3 / 2 5 5 5
ลงวั น ทีV 14 ธั น วาคม 2555 และใบรั บ รองการก่ อ สร้ างฯ (อ.6) เลขทีV 282/2556
ลงวันทีV 24 ตุลาคม 2556
(ฉ) อาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ อยูใ่ นสภาพดีและใช้ งานได้ เพืVอประกอบธุรกิจของผู้รับโอน ณ วันโอน
ทรั พ ย์ สิน (“Closing”) และได้ รั บ การดูแ ลรั ก ษาให้ อ ยู่ใ นสภาพตามมาตรฐานของอาคาร
สํานักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร
2. คํารับรองเกีVยวกับสัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVกบั ผู้เช่ารายย่อยและสัญญาให้ บริ การของบุคคลภายนอก
(ก) สัญญาเช่าช่วงพื 3นทีVกบั ผู้เช่ารายย่อยทังหมดมี
3
ผลใช้ บงั คับอยู่ ณ วันทีVลงนามในสัญญา
(ข) การให้ บริ การและสิVงอํานวยความสะดวกทังหมดที
3
VเกีVยวกับทีVดิน อาคาร และทรัพย์สินทีVโอน
อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาให้ บริ การของบุคคลภายนอกและสัญญาต่อเชืVอมพื 3นทีVกบั สถานีรถไฟฟ้ าชิด
ลม
3. คํารับรองเกีVยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(ก) ผู้โอนดําเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายรวมถึงการก่อสร้ าง ดัดแปลงอาคาร และการเก็บ
นํ 3ามันเชื 3อเพลิงภายในอาคาร และได้ รับใบอนุญาตทังหมดที
3
Vจําเป็ นแก่การประกอบธุรกิจ ซึVง
มิได้ มีเงืVอนไขใดในใบอนุญาตทีVจะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจตามปกติธรรมดาโดยได้
เปิ ดเผยใบอนุญาตทังหมดดั
3
งกล่าวต่อผู้รับโอนแล้ ว
(ข) ผู้โอนมิได้ ตกอยู่ภายใต้ การตรวจสอบหรื อการดําเนินการใดๆ ซึVงอาจเป็ นผลให้ มีการระงับ
ยกเลิก เพิกถอน หรื อเปลีVยนแปลงใบอนุญาต หรื ออาจเกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินทีVโอนหรื อ
ทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

(ค) ผู้โอนมิได้ รับคําบอกกล่าวหรื อหมายเรี ยกใดๆ อันเนืVองมาจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ หรื อบังคับให้ ผ้ โู อนละเว้ นการกระทําการ หรื อกระทําการใดๆ ซึVงอาจ
ส่งผลเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อการดําเนินกิจการของผู้โอน
(ง) ไม่มีใบอนุญาตใดของผู้โอนถูกเปลียV นแปลง ยกเลิก หรื อไม่ได้ ทําการต่ออายุ
คํารับรองเกีVยวกับการกระทําผิดสัญญา
(ก) ไม่มีการกระทําผิดสัญญาเช่าทีVดินและอาคาร (มรวมทังที
3 Vได้ มีการแก้ ไขเพิVมเติ)
(ข) การเข้ าทําสัญญานี 3ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้โอนตามสัญญานี 3 มิได้ ขดั แย้ งหรื อทําให้ ผิด
สัญญาหรื อข้ อตกลงอืVนใดซึงV ผู้โอนได้ ทําไว้
คํารับรองเกีVยวกับข้ อพิพาท
(ก) ตามทีVผ้ โู อนได้ รับทราบ ผู้โอนไม่อยูร่ ะหว่างการดําเนินคดีใดๆ นอกเหนือจากคดีทีVเกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติ รวมทังไม่
3 มีเหตุการณ์ ทีVทําให้ ธุรกิจของผู้โอนได้ รับผลกระทบด้ วยการ
ดําเนินการดังกล่าว หรื อเหตุการณ์ใดซึVงมีแนวโน้ มจะนําไปสูก่ ารดําเนินการดังกล่าวกับธุรกิจ
ของผู้โอน
(ข) ทรัพย์สินทีVโอน ทีVดินและอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ มิได้ ตกอยู่ภายใต้ บงั คับหรื อฝ่ าฝื นคําสังV
หรื อคําพิพากษาใด
คํารับรองเกีVยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้ อมูลซึงV ผู้โอนได้ เปิ ดเผยต่อผู้รับโอนเป็ นข้ อมูลทีVแท้ จริ ง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์นบั ตังแต่
3 ทีVได้
เปิ ดเผยจนถึงปั จจุบนั และมิได้ ปกปิ ดข้ อเท็จจริ งใดอันก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
คํารับรองเกีVยวกับประกันภัย
ทรัพย์สินต่างๆภายใต้ สญ
ั ญาได้ มีการจัดทําประกันภัยในวงเงินประกันทีVเพียงพอ เหมาะสม เมืVอ
คํานึงถึงขนาดและมูลค่า และการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สนิ และอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ประกอบ
กับอัคคีภยั และภัยพิบตั ิทีVอาจเกิดขึ 3น ซึงV บริ ษัทอืVนทีVประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเอาประกันภัย
คํารับรองเกีVยวกับภาษี เช่น ผู้โอนและเจ้ าของทีVดินไม่มีภาษี ค้างจ่ายอันเกีVยวกับทรัพย์สินและอาคาร
เมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
คํารับรองเกีVยวกับความสามารถของผู้โอน
(ก) ผู้โอนเป็ นบริ ษัททีVจดทะเบียนจัดตัง3 อย่างถูก ต้ องตามกฎหมายของประเทศทีVไ ด้ ทําการจด
ทะเบียนจัดตัง3
(ข) ผู้โอนมีสทิ ธิตามกฎหมาย และมีความสามารถทีVจะเข้ าทําสัญญานี 3และเอกสารทีVเกีVยวข้ อง และ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาและเอกสารนันๆ
3
(ค) สัญญานี 3และเอกสารทีVเกีVยวข้ องจัดทําขึ 3นและมีผลใช้ บงั คับสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันผู้
โอนตามข้ อตกลงทีVปรากฏในเอกสารแต่ละฉบับ
(ง) การเข้ าทําและส่งมอบสัญญา ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้โอนตามสัญญานี 3 มิได้ ขดั แย้ ง
หรื อทําให้ ผิดสัญญาหรื อข้ อตกลงอืVนใดซึงV ผู้โอนได้ ทําไว้ หรื อกฎหมาย คําสังV คําพิพากษา หรื อ
กฎเกณฑ์ทีVมีผลบังคับใช้ กบั ผู้โอน
คํารับรองเกีVยวกับการล้ มละลาย
(ก) ผู้โอนมิได้ อยู่ในภาวะมีหนี 3สินล้ นพ้ นตัว หรื อไม่มีความสามารถทีVจะชําระหนี 3 และจะไม่อยู่ใน
ภาวะดังกล่าวเนืVองจากการเข้ าทําสัญญา
(ข) ผู้โอนมิได้ อยูใ่ นระหว่างเสนอทีVจะดําเนินการใดๆ กับเจ้ าหนี 3 ไม่วา่ โดยกระบวนการทางศาลหรื อ
ประการใด ซึงV เจ้ าหนี 3จะได้ รับชําระหนี 3ตํVากว่าจํานวนเงินทีVเจ้ าหนี 3มีสทิ ธิได้ รับตามข้ อตกลง
(ค) ผู้โอนมิได้ มีการดําเนินการร้ องขอให้ มีการแต่งตังผู
3 ้ ชําระบัญชีหรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
รวมถึงไม่มีคําสังV คําร้ อง มติ หรื อการเรี ยกประชุม เพืVอวัตถุประสงค์ทีVจะเข้ าสูก่ ระบวนการชําระ
บัญชีหรื อกระบวนการล้ มละลาย
(ง) ไม่มีเจ้ าหนี 3รายใดของผู้โอน ดําเนินการหรื อมีสทิ ธิดําเนินการบังคับหลักประกันเอากับทรัพย์สนิ

ของผู้โอน
(จ) ผู้โอนไม่ได้ อยู่ระหว่างผิดนัดชําระหนี 3อันเป็ นสาระสําคัญทีVมีความผูกพันตามสัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินใดๆ และไม่ประสบความยากลําบากในการเจรจาเพืVอต่อรองระยะเวลา
การชําระหนี 3กับเจ้ าหนี 3
คํารับรองของผู้รับโอน
1. คํารับรองทัวV ไป
(ก) ผู้รับโอนเป็ นทรั สต์ เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ซึVงจัดตัง3 อย่างถูกต้ องตามกฎหมายว่า
ด้ วยทรัสต์เพืVอธุรกรรมในตลาดทุน
(ข) ผู้รับโอน (กระทําการโดยทรั สตี) มีสิทธิ ตามกฎหมายและมีความสามารถทีVจะเข้ าทํา และ
ปฏิบตั ิหน้ าทีVใดๆ ตามสัญญานี 3และเอกสารทีVเกีVยวข้ องและการปฏิบตั ิตามสัญญา และความมี
ผลผูกพันของสัญญา
(ค) สัญญานี 3และเอกสารทีVเกีVยวข้ องจัดทําขึ 3นและมีผลใช้ บงั คับสมบูรณ์ ตามกฎหมายและผูกพัน
ผู้รับโอน (กระทําการโดยทรัสตี) ตามข้ อตกลงทีVปรากฏในเอกสารแต่ละฉบับ
(ง) การเข้ าทําและส่งมอบสัญญา ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้รับโอน (กระทําการโดยทรัสตี)
ตามสัญ ญานี 3 มิ ไ ด้ ขัด แย้ ง หรื อ ทํ า ให้ ผิ ด สัญ ญาหรื อ กฎเกณฑ์ ทีV มี ผ ลบัง คับ ใช้ กับ ผู้รั บ โอน
(กระทําการโดยทรัสตี) หรื อข้ อตกลงอืVนใดซึVงผู้รับโอน (กระทําการโดยทรัสตี) ได้ ทําไว้ หรื อ
กฎหมาย คําสังV คําพิพากษา
การจํากัดความ ข้ อจํากัดด้ านระยะเวลา
รับผิดของผู้โอน ผู้โอนไม่ต้องรับผิดในการผิดคํารั บรอง หรื อคํารับประกันของผู้โอน เว้ นแต่ผ้ ูรับโอนได้ ส่งหนังสือแจ้ งข้ อ
เรี ยกร้ องแก่ผ้ โู อน ดังนี 3
1. ภายใน 2 ปี หลังการโอนทรัพย์สนิ (Closing) สําหรับสิทธิเรี ยกร้ องทีVเกิดขึ 3นจากการผิดคํารับรองหรื อ
คํารับประกันเกีVยวกับภาษี (Tax Warranties)
2. ภายใน 1 ปี หลังการโอนทรัพย์สนิ (Closing) สําหรับสิทธิเรี ยกร้ องทีVเกิดขึ 3นจากการผิดคํารับรองหรื อ
คํารับประกันอืVนๆ
ข้ อจํากัดด้ านความรับผิด
1. ความรั บ ผิ ด ทัง3 หมดของผู้โ อนสํ า หรั บ การผิ ด คํ า รั บ รองหรื อ คํ า รั บ ประกัน ในปี แรกหลัง การโอน
ทรัพย์สนิ (Closing) รวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สนิ
2. ความรั บ ผิด ทัง3 หมดของผู้โอนสํา หรั บการผิด คํา รั บรองหรื อ คํารั บประกันในปี ทีVส องหลัง การโอน
ทรัพย์สนิ (Closing) รวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 5 ของค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สนิ
ข้ อยกเว้ นข้ อจํากัดความรับผิด
การจํากัดความรับผิดของผู้โอนข้ างต้ นไม่ใช้ บงั คับในกรณีทีVสทิ ธิเรียกร้ องทีVเกิดขึ 3นเป็ นผลมาจากการทีVผ้ โู อน
กระทําการฉ้ อฉลหรื อปกปิ ดข้ อเท็จจริ งโดยตังใจ
3
การเลิกสัญญา 1. ตลอดระยะเวลาก่อนการโอนสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิp (Closing) หากผู้โอนไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ของผู้โอนก่อนการโอน หรื อผิดคํารับรอง หรื อคํารับประกัน ผู้รับโอนอาจเลิกสัญญาได้ โดยการแจ้ ง
เป็ นหนังสือถึงผู้โอน ทังนี
3 3ไม่ตดั สิทธิผ้ รู ับโอนในการเรี ยกค่าเสียหายทีVเกิดขึ 3นจากผู้โอน
2. กรณี ทีV ผ้ ู รั บ โอนไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญาดั ง ทีV ก ล่ า วข้ างต้ น ไม่ ถื อ เป็ นการสละสิ ท ธิ อืV น ใดทีV
ผู้รับโอนมี เนืVองจากการผิดคํารับรอง หรื อคํารับประกันของผู้โอน
กฎหมายและ
การใช้ และการตีความข้ อกําหนดและเงืVอนไขในสัญญานี 3 ตลอดจนเอกสารทีVเกีVยวข้ อง ให้ อยู่ภายใต้ บงั คับ
แห่งกฎหมายไทย
การระงับข้ อ
พิพาท
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ 3นให้ คสู่ ญ
ั ญานําข้ อพิพาทขึ 3นสูศ่ าลไทย

4. สัญญาเช่ าทีดนิ และอาคารของโครงการเมอร์ ควิ รี ทาวเวอร์ (“สัญญาเช่ าโครงการเมอร์ คิวรี ทาวเวอร์ ”)
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ดํารงเสรี จํากัด
ผู้เช่ า
ทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3(“TPRIME”)
โดยทรัสตี
ทรัพย์ สินทีเช่ า ทีVดินจํ านวน 1 แปลงโฉนดเลขทีV 3158 อาคารเมอร์ คิว รีV ทาวเวอร์ และสิVงปลูกสร้ างซึVง ตัง3 อยู่บนทีVดิ น
ดังกล่าว ตังอยู
3 ่ทีVเลขทีV 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ทังนี
3 3 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิVมเติมในส่วนทีV 1 ข้ อ 1.2 วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครัง3 นี 3
ระยะเวลาการ 30 ปี นับแต่วนั ทีV 22 พฤศจิกายน 2545 จนถึงวันทีV 21 พฤศจิกายน 2575
เช่ า และการต่ อ • ผู้เช่ามีสิทธิ ขอต่ออายุการเช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากเมืVอครบระยะเวลาเช่าจนถึงวันทีV 21
อายุการเช่ า
พฤศจิกายน 2578 โดยผู้เช่าจะต้ องแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบภายในปี ทีV 27 ของ
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และค่าเช่าในช่วงการต่ออายุจะเรี ยก
เก็บในอัตราปี ละ 70,000,000 บาท หรื อในอัตราร้ อยละ 25 ของรายได้ จากการดําเนินการสุทธิของ
อาคารในปี นันๆ
3 (แล้ วแต่กรณีใดจะสูงกว่า)
• หากผู้เช่าต้ องการจะขอต่ออายุการเช่าเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี นับจากเมืVอครบระยะเวลาเช่า ผู้
เช่าจะต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวแสดงความประสงค์ดงั กล่าว พร้ อมทังข้
3 อเสนอเกีVยวกับเงืVอนไขและ
ผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าต่อไปทีVจะกําหนดโดยผู้ให้ เช่า
ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าเพืVอพิจารณาอย่างน้ อย 2 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ โดยจะต้ องเจรจาเงืVอนไขและข้ อตกลงการเช่า ตลอดจนค่าเช่าและ
ค่าตอบแทนต่างๆ ทีVเกีVยวข้ องใหม่ ทังนี
3 3 ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้ให้ เช่าทีVจะเจรจาและทําสัญญาเช่า
กับบุคคลภายนอกหรื อเข้ ารับบริ หารอาคารและ/หรื อประกอบธุรกิจบนทรัพย์สนิ ทีVเช่าเอง
วัตถุประสงค์
1. เพืVอประกอบธุรกิจเป็ นอาคารสําหรับสํานักงานและศูนย์การค้ าและ/หรื ออาคารสําหรับใช้ พกั อาศัย
พร้ อมให้ บริ การ ไม่วา่ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี
ของ
การเช่ า
2. เพืVอให้ เช่าช่วงพื 3นทีVในอาคารและสิงV ปลูกสร้ างดังกล่าวแก่ลกู ค้ าทัวV ไป
ค่ าเช่ า
อัตราทีVตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
การชําระค่ าเช่ า ชําระค่าเช่ารายปี โดยชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ภายในวันทีV 22 พฤศจิกายน ของทุกปี
และเงินอืนๆ
การเอา
1. ผู้เช่ามีหน้ าทีVจัดให้ มีประกันภัยในวงเงิ นประกันภัยทีVไม่น้อยกว่ามูลค่าอาคารและทรัพย์สินทีVเช่า
ประกันภัย
ทังหมดที
3
Vตงอยู
ั 3 ่บนทีVดินทีVเช่า (เว้ นแต่ทีVดิน) กับบริ ษัทประกันภัยทีVผ้ ใู ห้ เช่าเห็นชอบ โดยระบุชืVอผู้ให้
เช่าเป็ นผู้รับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
และผู้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระค่าเบี 3ยประกันภัยและค่าใช้ จ่ายอืVนๆ ทีVเกีVยวข้ องแต่เพียงผู้เดียว
2. ในกรณีทีVเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทีVเช่าไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วนโดยมิใช่การจงใจกระทํา
ค ว า ม ผิ ด ห รื อ ค ว า ม ป ร ะ ม า ท เ ลิ น เ ล่ อ อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง ข อ ง ผู้ เ ช่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่ า
ตกลงให้ บริ ษัทประกันภัยนํา (ก) เงินค่าสินไหมทดแทนทีVได้ รับจากการประกันภัยในแต่ละครัง3 ใน
ส่วนทีVไม่เกินร้ อยละ 1 ของวงเงินประกันไปฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากของผู้เช่า โดยผู้เช่าตกลงนําเงินค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวไปดําเนินการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งทรัพย์สินทีVเช่าให้ กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ เช่า และ (ข) เงินค่าสินไหมทดแทนทีVได้ จากการประกันภัยในแต่
ละครัง3 ในส่วนทีVเกินกว่าร้ อยละ 1 ของวงเงินประกันไปฝากไว้ ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์ (Escrow
Account) ของผู้รักษาสินทรัพย์ (Escrow Agent) ในนามของผู้ให้ เช่าซึVงเป็ นธนาคารพาณิชย์ของ
ไทยทีVได้ รับอนุญาต หรื อบัญชีรับฝากแบบมีเงืVอนไข (Conditional Deposit Account) ทีVเปิ ดไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ทีVเปิ ดทําการในประเทศไทยและมีสนิ ทรัพย์ขนาดใหญ่ 5 ลําดับแรกในฐานะธนาคาร
ผู้รับฝากภายใต้ บญ
ั ชีซงึV เปิ ดในนามของผู้ให้ เช่า ซึงV แต่งตังโดยความตกลงของผู
3
้ เช่าและผู้ให้ เช่า หรื อ
ภายในระยะเวลาอืVนใดตามทีVคสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายจะได้ ตกลงร่วมกัน โดยการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนทีVได้ รับจากการประกันภัยดังกล่าวออกจากบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์หรื อบัญชีรับฝากแบบมี

หน้ าทีของผู้ให้
เช่ า

การ
เปลียนแปลง
โครงสร้ างผู้ถอื
หุ้นของผู้เช่ า

เงืVอนไขจะเป็ นไปตามเงืVอนไขทีVคสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายจะได้ ร่วมกันกําหนดไว้ ในสัญญารักษาสินทรัพย์
(Escrow Agreement) หรื อสัญญาบัญชีรับฝากแบบมีเงืVอนไข (Conditional Deposit Account
Agreement)
3. ในกรณีทีVเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีVเช่าไม่วา่ ทังหมดหรื
3
อบางส่วนไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดย
มิใช่การจงใจกระทําความผิดหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เช่า และผู้เช่าตกลง
ดําเนินการซ่อมแซมหรื อสร้ างทรัพย์สินทีVเช่าขึ 3นใหม่หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินทีVเช่ากลับคืนสภาพเดิม
และได้ แสดงรายละเอียดและแผนการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผ้ ูให้ เช่า ผู้ให้ เช่า
และผู้เช่าจะดําเนินการสังV ให้ ผ้ รู ักษาสินทรัพย์หรื อธนาคารผู้รับฝากเป็ นผู้ทําการจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนทีVได้ รับจากการประกันภัย ซึVงอยู่ในบัญชีเก็บรักษาสินทรัพย์หรื อบัญชีรับฝากแบบมีเงืVอนไข
ดังกล่าวในการดําเนินการซ่อมแซมหรื อปรับปรุงทรัพย์สนิ ทีVเช่าส่วนทีVชํารุ ดเสียหายให้ กบั คืนสูส่ ภาพ
เดิมหรื อปรับปรุงให้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าดีขึ 3นหรื อสร้ างทรัพย์สนิ ทีVเช่าขึ 3นใหม่
4. ในกรณี ทีV ค่ า สิ น ไหมทดแทนดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอยั ง ขาดอยู่ เ ป็ นจํ านวนเท่ า ใด ผู้ เช่ า
ตกลงออกเงินเพืVอซ่อมแซมทรัพย์สินทีVเช่าส่วนทีVชํารุ ดเสียหายให้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิมด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของผู้เช่าทังสิ
3 3น ทังนี
3 3ผู้เช่ายินยอมให้ ระยะเวลาการเช่ายังคงดําเนินอยู่และตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่
ผู้ให้ เช่าอย่างต่อเนืVอง และจะไม่ยกเหตุดงั กล่าวเพืVอปฏิเสธการชําระค่าเช่าตามสัญญานี 3ให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่า เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
3
ายจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืVนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. หากผู้เช่าตัดสินใจทีVจะไม่ดําเนินการซ่อมแซม สร้ างหรื อทําให้ ทรัพย์สินทีVเช่ากลับสูส่ ภาพเดิม หรื อ
ละเลยไม่ดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ทีV ทรัพย์สินทีVเช่าได้ รับความเสียหายไม่
ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วนและผู้ให้ เช่าได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว ผู้เช่าจะไม่มีภาระ
ผูกพันในการซ่อมแซมหรื อสร้ างขึ 3นใหม่หรื อทําให้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าคืนสูส่ ภาพเดิม ซึVงในกรณีดงั กล่าวผู้
เช่าจะดําเนินการให้ เงินค่าสินไหมทดแทนทีVได้ รับจากการประกันภัยหรื อเงินทีVอยู่ในบัญชีเก็บรักษา
สินทรัพย์หรื อบัญชีรับฝากแบบมีเงืVอนไขตกเป็ นของผู้ให้ เช่าและผู้เช่าตกลงยินยอมให้ สิทธิการเช่า
และสิทธิอืVนๆ ตามสัญญานี 3สิ 3นสุดลงทันทีโดยไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้ เช่า
ผู้ให้ เช่ามีหน้ าทีV
1. ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าหรื อผู้เช่าช่วงให้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีVเช่าไม่วา่ ทังหมดหรื
3
อบางส่วนและยินยอมให้ ผ้ เู ช่า
หรื อผู้เช่าช่วงอนุญาตให้ บคุ คลใดเข้ าครอบครองหรื อมีสิทธิทีVจะใช้ ทรัพย์สินทีVเช่าตามวัตถุประสงค์
ของการเช่า
2. ยินยอมให้ ผ้ เู ช่านําสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ไปเป็ นหลักประกันสินเชืVอ
กับสถาบันการเงินทีVสนับสนุนโครงการของผู้เช่า โดยผู้ให้ เช่ายินยอมจะให้ ความร่ วมมือเกีVยวกับการ
ให้ ความยินยอมดังกล่าวตราบเท่าทีVผ้ ใู ห้ เช่าไม่ได้ รับความเสียหายหรื อเสืVอมสิทธิใดๆ ตามสัญญา
เช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
3. แจ้ งเงืVอนไขการขายและราคาของทีVดินและทรัพย์สินทีVเช่าหรื อหุ้นของผู้ให้ เช่าทีVจะขายตามแต่กรณี
หรื อข้ อเสนอซื 3อของบุคคลภายนอกให้ ผ้ เู ช่าทราบ และตกลงทีVจะขายทีVดินและทรัพย์สินทีVเช่าหรื อหุ้น
ของผู้ให้ เช่าให้ แก่ผ้ ูเช่า หากผู้เช่าประสงค์ จะซื 3อทีVดินและทรั พย์ สินทีVเช่าหรื อหุ้นของผู้ให้ เช่าตาม
เงืVอนไขการขายและราคาดังกล่าว หรื อตามข้ อเสนอซื 3อของบุคคลภายนอก
ในกรณีทีVมีการเปลียV นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของผู้เช่า ผู้เช่าตกลง ดังนี 3
1. กรณีทีVมีการเปลียV นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของผู้เช่าเกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนในเวลา
ใดๆ (เว้ นแต่กรณีทีVผ้ ูเช่าเป็ นทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดทีVจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้เช่าจะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า และผู้เช่า
จะต้ องชําระค่าเช่าเพิVมเติมแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวนเงิน 30,000,000 บาท
2. กรณี ทีV มี ก ารเปลีV ย นแปลงโครงสร้ างผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ เช่ า ทีV เ ป็ นทรั ส ต์ เ พืV อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมหาชนจํากัดทีVจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่ า แต่ผ้ ูเช่ามีห น้ าทีVจ ะต้ องแจ้ งรายชืV อผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ใ ห้ แก่ ผ้ ูใ ห้ เช่ า ทราบอย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั ง3 และหากมี ก าร

ข้ อตกลงกระทํา
การของผู้เช่ า
(Tenant’s
Covenants)

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

เปลียV นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง3
ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามกําหนดระยะเวลาและเงืVอนไขทีV
ระบุไว้ ในสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
ผู้เช่ามีหน้ าทีVในการซ่อมแซมหรื อปรับปรุงสภาพของทรัพย์สนิ ทีVเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้เช่า
ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีVเกีVยวข้ องกับการซ่อมแซมแก้ ไขความชํารุ ดบกพร่ อง ตลอดจน
การบํารุ งรักษาอาคารและทรัพย์สินทีVเช่า รวมทังอุ
3 ปกรณ์ทีVเกีVยวข้ องภายในอาคารให้ อยู่ในสภาพดี
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเองตามมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจเกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์โดยพิจารณาถึง
ลักษณะของทรัพย์สนิ ทีVเช่าทีVอาจเทียบเคียงกันได้ ตามวัตถุประสงค์การใช้ และทําเลทีVใกล้ เคียงกัน
2.1 ผู้เ ช่ า ตกลงจัด สรรเงิ น สํ า รองในการบํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่อ มแซมเป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่น้ อ ยกว่ า
3,000,000 บาทต่อปี
2.2 ผู้เช่าตกลงจะแสดงหลักฐานการจ่ายเงินตามข้ อ 2.1 ข้ างต้ นแก่ผ้ ใู ห้ เช่าทุกปี
2.3 ผู้เช่าตกลงจะคงบัญชี เงิ นสํารองสําหรั บการบํารุ งรั กษาและซ่อมแซมทรั พย์ สินอาคารและ
ทรั พ ย์ สิน ทีV เช่ า รวมทัง3 อุปกรณ์ ต่า งๆ ทีV เ กีV ย วข้ องตลอดระยะเวลาการเช่า ตามสัญ ญาเช่ า
โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ หรื อระยะเวลาการเช่าเพิVมเติม โดยผู้เช่ามีสิทธิรับคืนเงินสํารองทีV
เหลือสุทธิหลังจากการใช้ จ่ายบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สนิ ทีVเช่ารวมทังอุ
3 ปกรณ์
ต่า งๆ ทีV เกีV ยวข้ อ ง เมืV อครบกํ า หนด 6 เดือ นหลัง จากครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ าหรื อ
ระยะเวลาการเช่าเพิVมเติมตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ สิ 3นสุดลง
2.4 ผู้เช่าตกลงจะส่งมอบงบการเงิ นของผู้เช่า ทีVผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญาตของสํานักงานบัญชี ทีV มี
ชืVอเสียงยอมรับระหว่างประเทศตรวจสอบแล้ วแสดงว่าผู้เช่าได้ จดั สรรเงินสํารอง เพืVอเข้ าบัญชี
เงินสํารองสําหรับการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ผู้เช่าตกลงสละสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ทีVมีตอ่ ผู้ให้ เช่าทังสิ
3 3น หากผู้เช่าและ/หรื อผู้เช่าช่วงและบริ วารรวมทัง3
บุคคลภายนอกได้ รับความเสียหายอันเกิดจากการชํารุ ดบกพร่ องของอาคารและทรัพย์สินทีVเช่าด้ วย
ประการใดๆ ไม่ว่า ก่อ นหรื อ ภายหลัง การส่งมอบการครอบครองทรั พ ย์ สินทีV เช่ าตามสัญ ญาเช่ า
โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และจะต้ องคุ้มครองมิให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ องรับผิดต่อบุคคลดังกล่าวทังในทาง
3
แพ่งและทางอาญา
ผู้เช่าและ/หรื อผู้เช่าช่วงของผู้เช่าจะต้ องยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อผู้แทนของผู้ให้ เช่าเข้ าไปตรวจตรา
ทรัพย์สินทีVเช่าได้ ตามสมควร อํานวยความสะดวกและให้ ความร่ วมมือกับผู้ให้ เช่าในการตรวจตรา
ทรัพย์สนิ ทีVเช่า
ผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่า ปรับเป็ นเงิน จํานวน 500,000 บาท และมีสิทธิหกั ลบกับเงินประกันการเช่า
ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ สองงวดติดกัน ทีVผ้ ูเช่าได้ วางไว้ หากผู้เช่าประพฤติผิด
สัญญาข้ อใดข้ อหนึVง หรื อผิดนัดชําระค่าเช่า และผู้ให้ เช่าได้ มีหนังสือเตือนผู้เช่าดําเนินการแก้ ไขให้
ถูกต้ อง แต่ผ้ เู ช่ายังเพิกเฉยไม่ดําเนินการแก้ ไขภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีVผ้ ใู ห้ เช่าได้ สง่ หนังสือดังกล่าว
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ เู ช่า
ผู้เช่าตกลงจะวางเงิ นประกันการเช่าเพิVมเติมจนเท่ากับจํานวนอัตราค่าเช่าต่อปี ทีVใช้ บงั คับอยู่ใน
ขณะนัน3 หากจํานวนค่าเช่าได้ มีการปรับเพิVมขึ 3น หรื อผู้ให้ เช่าได้ ใช้ สิทธิหกั ลบกลบหนี 3ใดๆ ทีVผ้ เู ช่ามี
หน้ าทีVต้องชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ กบั เงินประกันการเช่า
ผู้เช่าตกลงทีVจะเรี ยกเก็บค่าเช่าช่วงในอัตราพิเศษแก่ผ้ ใู ห้ เช่า หากผู้ให้ เช่าประสงค์ทีVจะใช้ ทรัพย์สินทีV
เช่าบางส่วนในทําเลทีVเหมาะสมตามความเห็นชอบของผู้ให้ เช่าและผู้เช่าเป็ นจํานวนไม่เกิน 300
ตารางเมตร เพืVอประกอบธุรกิจหรื อเป็ นทีVตงของผู
ั3
้ ให้ เช่า โดยจํากัดเฉพาะกรณีผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้ถือหุ้น
ของผู้ให้ เช่าใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีVให้ เช่าเองเท่านัน3
ผู้เช่าตกลงว่าจะต้ องดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ให้ เช่าก่อนหากมีการเปลียV นแปลงรูปแบบการ
ใช้ ประโยชน์ในทีVดิน อาคาร และสิงV ปลูกสร้ างทีVเช่านอกจากวัตถุประสงค์การใช้ ทีVดิน อาคาร และสิVง
ปลูกสร้ างทีVเช่าทีVระบุไว้ ในสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ทีVเป็ นสาระสําคัญ
เมืVอครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หรื อเมืVอสัญญาเช่าสิ 3นสุดลงโดยเหตุใดก็ตาม นอกเหนือจากการทีV

การวางเงิน
ประกัน
การเช่ า
การแก้ ไขต่ อ
เติม หรือ
ดัดแปลง
ทรัพย์ สินทีเช่ า

ทรั พย์ สินทีVเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ได้ รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ตอ่ ไปได้ ผู้เช่าตกลงคืนทรัพย์สนิ ทีVเช่า รวมทังอุ
3 ปกรณ์ระบบต่างๆ เกีVยวกับสิVงอํานวยความ
สะดวกของอาคาร ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในสภาพดีพร้ อมใช้ งานได้
10. ผู้ เช่ า จะ ต้ องรั บผิ ดในบร รดาควา มเสี ย ห ายและค่ า ใช้ จ่ า ย ต่ า งๆทั ง3 หมด ร วมทั ง3 ค่ า
ทีVปรึ กษากฎหมายหรื อค่าทนายความ หากผู้ให้ เช่ าจะต้ อ งรั บผิ ดตามกฎหมายหรื อถูกฟ้ องร้ อง
ดําเนินคดีใดๆ อันเกีV ยวกับการประกอบธุรกิ จของผู้เช่าทีVเกีV ยวข้ องกับทรั พย์ สินทีVเช่า หรื อการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีVเช่าของผู้เช่า ในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาและภายใน 5 ปี นับแต่สญ
ั ญา
เช่าฉบับนี 3สิ 3นสุดลง
11. ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระภาษี อากรทังปวงที
3
Vค้างชําระและภาษี อืVนๆในอนาคตทีVทางราชการเรี ยก
เก็บ อันเนืVองมาจากการครอบครอง ใช้ ประโยชน์ และประกอบกิจการในทรัพย์สินทีVเช่า แต่ไม่รวมถึง
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลทีVผ้ ใู ห้ เช่าจะต้ องชําระต่อกรมสรรพากร หรื อภาษี อืVนๆทีVเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจอืVนของผู้ให้ เช่าเอง นอกเหนือจากการให้ เช่าของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาว
เวอร์ โดยผู้เช่าต้ องนําส่งภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆให้ แก่สว่ นราชการในนามของผู้ให้ เช่า และส่ง
มอบหลักฐานการชําระภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีVภาษี และ
ธรรมเนียมดังกล่าวถึงกําหนดชําระ
ผู้เช่าวางเงินประกันการเช่าเท่ากับจํานวนค่าเช่าต่อปี ในวันทําสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ และ
มอบให้ ผ้ ใู ห้ เช่ายึดถือไว้ จนกว่าพ้ นกําหนดระยะเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาเช่าสิ 3นสุดลงและผู้ให้ เช่าได้
ตรวจสอบทรัพย์ สินทีVเช่าเป็ นทีVพอใจแล้ วไม่ปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ ทีVเกิ ดขึ 3นหรื ออาจเกิดขึน3 กับ
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าและผู้เช่าไม่มีความรับผิดใดๆ ทีVจะต้ องชําระหนี 3ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ผู้เช่าตกลงจะไม่ดําเนินการดัดแปลง
ต่อเติมหรื อก่อสร้ างเพิVมเติมอาคารและทรัพย์สินทีVเช่าซึVงเป็ นสิVงติดตรึ งตราถาวรและถึงขนาดทีVจะต้ องขอ
อนุญาตต่อกรุงเทพมหานครหรื อหน่วยงานทีVเกีVยวข้ องตามกฎหมาย หรื อยินยอมให้ บคุ คลใดๆ เข้ าทําการ
ดังกล่าว เว้ นแต่จะได้ ปรึ กษาหารื อร่ วมกับผู้ให้ เช่าและส่งมอบรายละเอียดการดําเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ใู ห้
เช่าพิจารณา และได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า
ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าอนุญาตให้ ผ้ เู ช่าดัดแปลง ต่อเติม หรื อก่อสร้ างเพิVมเติมดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
สิVงก่อสร้ างทีVดดั แปลงเพิVมเติมดังกล่าวจะถือเป็ นกรรมสิทธิp ของผู้เช่า ซึVงผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าสามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวทังหมดหรื
3
อบางส่วนให้ บคุ คลภายนอกได้ ภายในกําหนดระยะเวลาการ
เช่าซึVงรวมทังระยะเวลาการเช่
3
าเพิVมเติมอีก 3 ปี ทีVผ้ ูเช่าได้ ใช้ สิทธิต่ออายุระยะเวลาการเช่าโดยไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
หากระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ สดุ ลงหรื อเลิกกันไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
ให้ กรรมสิทธิpในทรัพย์สนิ ทีVผ้ เู ช่าดัดแปลงต่อเติมและ/หรื อก่อสร้ างเพิVมเติมตามข้ อนี 3รวมทังอุ
3 ปกรณ์และของ
ตกแต่งทังหมดตกเป็
3
นของผู้ให้ เช่าทันที โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ให้ เช่า อย่างไรก็ดี
ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ เลือกทีVจะไม่รับโอนกรรมสิทธิp ในทรั พย์สินดังกล่าวบางส่วนหรื อทังหมดก็
3
ได้ เว้ นแต่กรณี
p
ดังต่อไปนี 3ทีVผ้ ใู ห้ เช่าไม่มีสทิ ธิเลือกทีVจะไม่รับโอนกรรมสิทธิดงั กล่าว
(ก) ทรัพย์สนิ ทีVเป็ นส่วนควบหรื อติดตรึงถาวรเป็ นส่วนหนึงV ของทรัพย์สนิ ทีVเช่าซึงV ปรากฏในแบบแปลนการ
ก่อสร้ างหรื อใบอนุญาตก่อสร้ างทีVได้ รับอนุญาตจากทางราชการ หรื อ
(ข) ทรัพย์ สินดังกล่าวเป็ นรายการทรัพย์สินทีVดดั แปลงต่อเติมและ/หรื อก่อสร้ างเพิVมเติมทีVได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือโดยไม่มีเงืVอนไขเกีVยวกับการรื อ3 ถอนจากผู้ให้ เช่า
ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าใช้ สทิ ธิเลือกทีVจะไม่รับโอนกรรมสิทธิpในทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ นหรื อผู้ให้ เช่ามิได้ แจ้ งสิทธิ
ก า ร เ ลื อ ก อ ย่ า ง น้ อ ย 6 เ ดื อ น ก่ อ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร เ ช่ า จ ะ สิ 3น สุ ด ล ง ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า ท ร า บ
ผู้เช่ามีหน้ าทีVดําเนิ นการรื อ3 ถอนทรั พ ย์ สินดังกล่าวเพืVอส่งคืนทรั พ ย์ สินทีVเช่ าให้ แก่ผ้ ูเช่าตามสภาพตาม
มาตรฐานของอาคารชันดี
3 และเป็ นไปตามกฎระเบียบและข้ อบังคับของทางราชการ
ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าตกลงจะต้ องตรวจสอบและหารื อร่วมกันเพืVอดําเนินการเกีVยวกับรายละเอียดของทรัพย์สนิ
ทีVจะส่งมอบและรั บมอบและซ่อมแซมหรื อปรั บปรุ งสภาพอาคารตามแบบแปลนและแผนผังอาคารให้

ถูกต้ องตรงกับใบอนุญาตทีVได้ ขอกับทางราชการเมืVอเริV มต้ นปี สุดท้ ายของระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี 3
และจะต้ อ งหาข้ อ สรุ ป ให้ เ สร็ จ สิ น3 อย่า งน้ อ ย 6 เดื อ นก่ อ นระยะเวลาการเช่ า จะสิ น3 สุด ลงในวัน ทีV 21
พฤศจิกายน 2578 เว้ นแต่ทงสองฝ่
ั3
ายจะตกลงเป็ นอย่างอืVนเป็ นหนังสือ
ทังนี
3 3 ณ วันทีVเข้ าทําสัญญานี 3 ผู้ให้ เช่าได้ รับแจ้ งจากผู้เช่าว่าผู้เช่าดัดแปลงต่อเติมและ/หรื อก่อสร้ างเพิVมเติม
ทรัพย์สนิ บางรายการเพิVมเติมจากทรัพย์สนิ ทีVเช่าเดิมทีVเป็ นของผู้ให้ เช่าโดยได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
ไว้ แล้ วโดยมีรายละเอียดครอบคลุมตามสัญญานี 3 ซึVงทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วนทีVผ้ เู ช่าดัดแปลงต่อเติม
และ/หรื อก่อสร้ างเพิVมเติมนัน3 ยังคงเป็ นกรรมสิทธิpของผู้เช่า
ในกรณีทีVผ้ ูเช่าประพฤติผิดสัญญาเช่าจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูให้ เช่าใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญานัน3 นอกจากผู้เช่า
จะต้ องโอนกรรมสิทธิp ในสิVงก่อสร้ างทีVดดั แปลงเพิVมเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าทันที รวมทังรั
3 บผิดในความเสียหาย
ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ แล้ ว ผู้ให้ เช่ายังมีสิทธิริบเงินมัดจําใดๆทีVผ้ ูเช่าได้ ชําระไว้ แล้ ว
ด้ วย
ในกรณีผ้ ูเช่าทําโดยพลการหรื อไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ
ขอให้ ผ้ เู ช่าดําเนินการรื อ3 ถอนไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วน และผู้เช่าจะต้ องรับผิดต่อผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่า
โครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
การให้ เช่ าช่ วง ผู้เช่าอาจนําทรัพย์สินทีVเช่าไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วนออกให้ เช่าช่วงแก่บุคคลอืVนได้ ทังนี
3 3 ภายใต้ เงืVอนไข
ดังต่อไปนี 3
1. ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมทังค่
3 าธรรมเนียมการจดทะเบียนทีVเกิดขึ 3น
2. ผู้เช่าตกลงดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าช่วงทุกทอดหรื อบุคคลใดทีVใช้ ทรัพย์สินทีVเช่ารับทราบและปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและเงืVอนไขของสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ทกุ ประการ
3. ผู้เช่าตกลงจะรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ ทีVเกิดขึ 3นจากการกระทําของผู้เช่าช่วง หรื อบุคคลทีV
เข้ าครอบครองหรื อมีสทิ ธิใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าโดยการอนุญาตของผู้เช่า
การโอนสิทธิ
ผู้เช่าอาจโอนสิทธิ และหน้ าทีVตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ให้ แก่บุคคลอืVนได้ ทังนี
3 3 ภายใต้
และหน้ าทีตาม เงืVอนไขดังต่อไปนี 3
สัญญา
1. โอนสิทธิตามสัญญาให้ แก่บคุ คลอืVนทีVนา่ เชืVอถือและมีชืVอเสียง มีประสบการณ์หรื อความเชีVยวชาญใน
การประกอบธุร กิ จ ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พย์ หรื อมี ส ถานะการเงิ น เพีย งพอต่อ การประกอบธุ ร กิ จ
ดังกล่าว หรื อทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีVจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าโดยผู้ให้ เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้ ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรและจะให้ ความยินยอมดังกล่าวโดยเร็ ว
3. ผู้เช่าจะต้ องชําระค่าตอบแทนในการให้ ความยินยอมดังกล่าวแก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวน 30,000,000
บาท พร้ อมด้ วยภาษี มูลค่าเพิVมทีVผ้ ูให้ เช่ามีหน้ าทีVเรี ยกเก็บตามกฎหมาย (ถ้ ามี) ทันทีในวันทีVมีผล
ดังกล่าวทุกครัง3 ทีVมีการโอนสิทธิ
การโอนสิทธิตามสัญญาให้ แก่บคุ คลอืVนในคราวต่อๆ ไป ผู้เช่าจะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า และ
คู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันกํ าหนดค่าตอบแทนในการให้ ความยินยอมการโอนสิทธิ ตามสัญญาดังกล่าวตาม
จํานวนทีVสมควร
การสิน( ผลของ ผู้เช่าไม่ดําเนินการซ่อมแซม สร้ าง หรื อทําให้ ทรัพย์สินทีVเช่ากลับสูส่ ภาพเดิม หรื อละเลยไม่ดําเนินการใดๆ
สัญญาเนืองจาก ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ทีVทรัพย์สินทีVเช่าได้ รับความเสียหายไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วน และผู้ให้
ผู้เช่ าตัดสินใจ
เช่าได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว ผู้เช่าจะดําเนินการให้ เงินค่าสินไหมทดแทนทีVได้ รับจาก
ไม่ ดาํ เนินการให้ การประกันภัยหรื อเงินทีVอยู่ในบัญชีเก็บรักษาทรัพย์สินหรื อบัญชีรับฝากแบบมีเงืVอนไขตกเป็ นของผู้ให้ เช่า
ทรัพย์ สินทีเช่ า และผู้เช่าตกลงยินยอมให้ สิทธิการเช่าและสิทธิอืVนๆ ตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ สิ 3นสุดลง
กลับคืนสู่สภาพ ทันทีโดยไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้ เช่า
เดิม
การเลิกสัญญา ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าตกลงให้ สญ
ั ญาเช่าฉบับนี 3เลิกกันทันทีเมืVอเกิดเหตุหนึVงเหตุใดดังต่อไปนี 3 และผู้เช่าไม่มี

สิทธิ เรี ยกร้ องเงิ นหรื อค่าตอบแทนใดๆ ทีVชําระแก่ผ้ ูให้ เช่า ทัง3 นี 3 ไม่ตัดสิทธิ ของผู้ให้ เช่าในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาจากผู้เช่า
1. เมืVอผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ข้อใดข้ อหนึงV และผู้ให้ เช่าได้
มีหนังสือบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ เู ช่าดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อชี 3แจงข้ อเท็จจริ งใดๆ
ภายในระยะเวลา 60 วัน แต่ผ้ เู ช่าเพิกเฉยหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหรื อเข้ าดําเนินการให้ ถกู ต้ อง
2. ผู้เช่าผิดนัดชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ถึงสองงวดติดต่อกัน และผู้ให้ เช่า
ได้ มีหนัง สือเตือ นให้ ชํา ระค่าเช่าเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรแล้ ว แต่ผ้ ูเช่ ามิได้ ดํ าเนินการชํ าระค่าเช่ า
ทังหมดภายใน
3
60 วัน
3. เมืVอศาลมีคําพิพากษาให้ ผ้ เู ช่าล้ มละลายตามกฎหมายล้ มละลาย
4. ผู้เช่าไม่สามารถจัดหาเงินสํารองในการบํารุ งรักษาอาคารและทรัพย์สินทีVเช่า หรื อหลักประกันให้ แก่
ผู้ให้ เช่าตามทีVตกลงกันไว้ ในสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ภายใน 60 วัน หลังจากได้ รับแจ้ ง
จากผู้ให้ เช่าให้ ปฏิบตั ิตาม
5. ทรั พย์ สิน ทีVเช่าตามสัญญาเช่าโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ได้ รับ ความเสียหายจนถึงขนาดทีVไ ม่
สามารถใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้ และผู้เช่าไม่ดําเนินการซ่อมแซม หรื อทําให้ ทรัพย์สินทีVเช่ากลับสูส่ ภาพ
เดิม หรื อสร้ างทรัพย์สนิ ทีVเช่าขึ 3นใหม่ หรื อละเลยไม่ดําเนินการใดๆ ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีVผ้ ใู ห้ เช่า
ได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
5. สัญญาต่ อเชือมพืน( ทีกับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม
ผู้ให้ สัญญา
บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บีทีเอส”)
ผู้รับสัญญา
ทรั สต์ เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3 (“TPRIME”)
โดยทรัสตี
การให้ สทิ ธิตาม • ผู้รับสัญญามีสิทธิใช้ ทางเชืVอมตามสัญญาตามระยะเวลาสัมปทานในการดําเนินการบริ หารระบบ
สัญญา
การเดินรถไฟฟ้ าทีVบีทีเอสได้ รับจากกรุงเทพมหานคร
• หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ 3นแก่บุคคลภายนอก อันเนืVองมาจากสภาพความชํารุ ดบกพร่ อง หรื อ
การเสืVอมสภาพการใช้ งานของทางเชืVอม ผู้รับสัญญาต้ องรับผิดชําระค่าเสียหายต่างๆ ทีVเกิดขึ 3นแต่
เพียงผู้เดียว
การบํารุ งรักษา ผู้รับสัญญามีหน้ าทีVดแู ลบํารุ งรักษา และซ่อมแซมทางเชืVอม ซึVงในส่วนการดูแลบํารุ งรักษาทางเชืVอม ผู้รับ
และซ่ อมแซม
สัญญาได้ วา่ จ้ างบีทีเอสทําหน้ าทีVบํารุงรักษาทางเชืVอม โดยผู้รับสัญญาจะชําระค่าบริ การในการบํารุ งรักษา
ทางเชือม
ทางเชืVอมดังกล่าวให้ แก่บีทีเอส ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิVม) โดยผู้รับสัญญา
จะชําระให้ ภายในวันทีV 5 ของทุกเดือน
ค่ าภาษีโรงเรือน ผู้รับสัญญาตกลงเป็ นผู้ชําระค่าภาษี โรงเรื อน ภาษี บํารุ งท้ องทีV และภาษี อืVนๆ ทีVเรี ยกเก็บตามสัญญา หรื อ
ภาษีบาํ รุ งท้ องที จากการใช้ ทางเชืVอม (ถ้ ามี)
และภาษีอ ืนๆ
การประกันภัย • ผู้รับสัญญาจะต้ องทําประกันวินาศภัย อุบตั ิภยั ตลอดอายุสญ
ั ญาโดยครอบคลุมถึงความรับผิดต่อ
ความเสียหายทีVเกิดจากการใช้ ทางเชืVอม และคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลทีVสาม สาธารณชน ต่อ
อุบตั ิเหตุ หรื อภยันตรายใดๆ ทีVอาจมีขึ 3นจากการใช้ ทางเชืVอม
• การประกันภัยนี 3ต้ องคุ้มครองบีทีเอสในฐานะผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกัน โดยเงืVอนไขการ
ประกันจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบีทีเอส และมีวงเงินประกันภัยจํานวน 5,000,000 บาท ต่อ
อุบตั ิเหตุ 1 ครัง3
• ในกรณีทีVมีความเสียหายทีVได้ ทําประกันภัยไว้ มีความรับผิดเกินกว่าความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ผู้รับสัญญาตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายส่วนทีVเกิน
การเลิกสัญญา • บีทีเอสมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ทีในกรณีดงั ต่อไปนี 3

1. ผู้รับสัญญาไม่ชําระค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทางเชืVอม หรื อไม่ชําระเงินอืVนใด
ทีVผ้ รู ับสัญญามีหน้ าทีVต้องชําระให้ แก่ บีทีเอส ซึงV ผู้รับสัญญาได้ รับหนังสือเตือนจากบีทีเอส แล้ ว
ไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ยงั คงเพิกเฉยไม่ชําระเงินตามกําหนดเวลาทีVระบุไว้ ในหนังสือเตือนนัน3
2. เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 1. ข้ างต้ น หากผู้รับสัญญาผิดคํารับรองหรื อผิดสัญญา หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญา ซึงV ผู้รับสัญญาได้ รับหนังสือเตือนจากบีทีเอสให้ ทําการแก้ ไขการปฏิบตั ิผิดดังกล่าวแล้ ว
แต่ไม่ทําการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีVได้ รับหนังสือเตือน
• ผู้รับสัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที หากบีทีเอสผิดสัญญาหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และ
ได้ รับหนังสือเตือนจากผู้รับสัญญาให้ ทําการแก้ ไขการปฏิบตั ิผิดดังกล่าว แต่ไม่ทําการแก้ ไขให้ แล้ ว
เสร็ จ ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ทีVได้ รับ หนังสือเตือนจากผู้รั บสัญญา ผู้รับ สัญญามีสิทธิ บ อกเลิก
สัญญาได้ ทนั ที
• ในกรณีดงั ต่อไปนี 3 ให้ สญ
ั ญาเป็ นอันระงับสิ 3นสุดลงโดยทันที
1. ในกรณีทีVสญ
ั ญาสัมปทานทีVบีทีเอส ได้ ทําขึ 3นกับกรุ งเทพมหานครระงับสิ 3นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใด
2. ในกรณีทีVทางเชืVอมถูกทําลาย หรื อทําให้ เสียหายจากภัยธรรมชาติ การจลาจล หรื อเหตุสดุ วิสยั
อืV น ใดโดยไม่ใ ช่ ค วามผิ ด ของคู่ส ัญ ญาฝ่ ายหนึVง ฝ่ ายใด และความเสีย หายนัน3 ไม่ส ามารถ
ซ่อมแซมให้ กลับคืนดีได้ อีก
3. ในกรณีทีVมีคําสังV จากหน่วยงานราชการให้ ปิดกัน3 ทางเชืVอมเป็ นการถาวร หรื อให้ รือ3 ถอนหรื อ
ทําลายทางเชืVอม
4. ในกรณีทีVอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ ถูกทําลายหรื อสิ 3นสภาพการเป็ นอาคาร หรื อสิทธิ การเช่า
ทีVดินทีVอาคารตังอยู
3 ่ ระหว่างผู้รับสัญญากับเจ้ าของทีVดิน หรื อสิทธิการใช้ และครอบครองอาคาร
ระหว่างผู้รับสัญญากับเจ้ าของอาคารสิ 3นสุดลงก่อนครบอายุสญ
ั ญา และไม่ได้ มีการโอนสิทธิ
และหน้ าทีVของผู้รับสัญญาตามสัญญาต่อเชืVอมสถานีรถไฟฟ้ าชิดลมให้ แก่เจ้ าของทีVดินหรื อ
เจ้ าของอาคาร แล้ วแต่กรณี
5. ในกรณีทีVผ้ รู ับสัญญาและบีทีเอสเห็นชอบร่ วมกันทีVจะเลิกสัญญา
การรือ( ถอนทาง การรื อ3 ถอนทางเชืV อ ม จะต้ อ งรื อ3 ถอนทัง3 หมด โดยไม่ส ามารถแบ่ง การรื อ3 ถอนเป็ นบางส่ว น และตาม
เชือม และ
ข้ อกําหนดในสัญญาสัมปทาน ซึVงการรื อ3 ถอนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกรุ งเทพมหานครก่อน เมืVอ
ค่ าใช้ จ่าย
ได้ รับความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานครแล้ ว ผู้รับสัญญาตกลงเป็ นผู้ดําเนินการรื อ3 ถอนทางเชืVอม และจะ
ชําระค่าใช้ จ่ายทีVเกิดขึ 3นจากการรื อ3 ถอนนัน3 โดยจะต้ องรื อ3 ถอนทางเชืVอมให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีVสญ
ั ญาสิ 3นสุดลง หากไม่สามารถดําเนินการรื อ3 ถอนให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนด บีทีเอสอาจเข้ าทําการ
รื อ3 ถอนเองได้ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับสัญญา
6. ร่ างสัญญาแต่ งตัง( ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ – โครงการเมอร์ คิวรี ทาวเวอร์
คู่สัญญา
1. บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) และ
2. บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (“เจแอลแอล”)
วัตถุประสงค์
ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงแต่งตังเจแอลแอล
3
และเจแอลแอลตกลงรับการแต่งตังให้
3 ทําหน้ าทีVเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมีสทิ ธิหน้ าทีV และขอบเขตความรับผิดชอบตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญา
ระยะเวลาของ
สัญญามีผลใช้ บงั คับตั 3งแต่วนั ทีV 22 ธันวาคม 2548 และมีการต่ออายุสญ
ั ญาใหม่เป็ นระยะเวลา 3 ปี
สัญญา
ตังแต่
3 วนั ทีV 1 เมษายน 2559 ถึงวันทีV 31 มีนาคม 2562
หน้ าทีและความ 1. หน้ าทีท ัวไป
รับผิดของ
1.1 จัดเก็บค่าเช่า บริ หารจัดการ และบํารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์เพืVอประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้บริหาร
ตามข้ อตกลง เงืVอนไข และข้ อจํากัดของสัญญา รวมทังดู
3 แลและเก็บรักษาเงินหรื อทรัพย์สินอืVนใด
อสังหาริมทรัพย์
ของผู้จดั การกองทรัสต์ ทังนี
3 3 ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทีVกําหนดในสัญญา
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ดูแลให้ ทรัพย์สินอยู่ในสภาพทีVดีและใช้ งานได้ จัดการและควบคุมการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม ทั 3ง
ภายนอกและภายใน
ดํ า เนิน การให้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุญ าตหรื อ การอนุญ าตใดๆ ที Vจํ า เป็ นแก่ก ารดํ า เนิน การบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ การบํารุ งรักษา และการซ่อมแซมต่างๆ ซึVงจําเป็ นเพืVอการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานตามสัญญานี 3 และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบโดยทันที ในกรณีทีVสภาพหรื อส่วนหนึVงส่วนใดของอสังหาริ มทรัพย์
จําเป็ นต้ องได้ รับการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม หรื อเปลีVยนใหม่ แต่อยู่นอกเหนืองบประมาณทีVได้ รับ
อนุมตั ิหรื อไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีVกําหนด
การปฏิบัติหน้ าทีในฐานะผู้รับเหมาอิสระ
เจแอลแอลมีห น้ า ที Vใ นการบริ ห ารจัด การอสัง หาริ ม ทรัพ ย์โ ดยตนเองและโดยอิส ระ การจ้ า ง
พนักงาน ข้ อตกลงหรื อสัญญาอืVนใดจัดทําขึ 3นโดยเจแอลแอลแต่เพียงผู้เดียว ผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่มีค วามรับ ผิด ใดๆ เกี Vย วกับ การดํา เนิน การดัง กล่า ว เจแอลแอลไม่ม ีอํา นาจในการเข้ า ทํ า
ข้ อตกลงหรื อสัญญาใดๆ แทนในนามของผู้จดั การกองทรัสต์เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก
ผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีVกําหนดในสัญญา
หน้ าทีเกียวกับพนักงาน
ดําเนินการให้ มีพนักงานตามทีVกําหนดในตารางแนบท้ ายสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา โดย
เรืV องใดๆ ทีVเกีVยวกับการจ้ างงาน ค่าตอบแทน การเลืVอนตําแหน่ง หรื อการปลดออกจากงานเป็ น
ความรับผิดชอบของเจแอลแอล ข้ อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ทีVทําขึ 3นกับสหภาพแรงงานจะกระทําใน
นามเจแอลแอลในฐานะส่วนตัว แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ ทั 3งนี 3 เจแอล
แอลมีหน้ าทีVต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานทีVเกีVยวข้ อง
ตังผู
3 ้ จดั การอาคารโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ กรณีทีVผ้ ูจดั การกองทรัสต์ร้อง
ขอ ไม่ว่าเวลาใดๆ เจแอลแอลต้ องเปลีVยนผู้จดั การอาคารหรื อพนักงานทีVปฏิบตั ิหน้ าทีVเกีVยวกับ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ทั 3งนี 3 ผู้จ ดั การอาคารและพนัก งานต้ อ งพร้ อ มปฏิบ ตั ิง าน 24 ชัวV โมงในกรณี
ฉุกเฉิน
จัดเตรี ยมและยืVนแบบหรื อรายงานใดๆ เพืVอค่าตอบแทนพนักงาน ประกันภัยพนักงาน ภาษี เงินได้
สวัส ดิก ารคนพิก าร และสวัส ดิก ารประกัน สัง คม รวมทั 3งแบบและรายงานแสดงเงิน เดือ นทีV
กฎหมายกํ า หนด และยื Vน หลัก ฐานการจ่า ยเงิน บํา นาญ สิท ธิล ดหย่อ นภาษี เงิน ค่า ตอบแทน
พนักงาน หรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดในทํานองเดียวกันแก่หน่วยงานทีVเกีVยวข้ อง
หน้ าทีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เจแอลแอลมีหน้ าทีVในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคําสังV ต่างๆ เกีVยวกับกรรมสิทธิp สิทธิ
ครอบครอง การเช่า การใช้ ป ระโยชน์ การดํ า เนิน การซ่อ มแซม บํ า รุ ง รัก ษา หรื อ จัด การ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ รวมถึง กฎหมายทีVเ กีVย วข้ อ งกับ การเก็บ และกํ า จัด ของเสีย อัน ตรายและวัต ถุ
อันตราย กฎหมายทีVออกโดยหน่วยงานทีVกํากับดูแลด้ านความปลอดภัยและอนามัย และคําบอก
กล่าวจากบริ ษัทประกันภัย กรณีทีVมีการฝ่ าฝื นใดๆ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบ และเจ
แอลแอลจะต้ องดําเนินการแก้ ไขการฝ่ าฝื นดังกล่าวโดยทันที
หน้ าทีเกียวกับงบประมาณ
จัดให้ มีการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจําปี เกีVยวกับการบริ หาร ซ่อมแซม บํารุ งรักษา
และการดําเนินการเกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์ตามแบบทีVกําหนด ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพืVอ
ยืVนให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อนุมตั ิ
จัดให้ มีการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจําปี เกีVยวกับสินทรัพย์ถาวรตามแบบทีVกําหนด
ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพืVอยืVนให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อนุมตั ิ
เมืVองบประมาณดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิแล้ ว เจแอลแอลมีหน้ าทีVต้องใช้ จ่ายใดๆ ไม่ว่าเพืVอการ
บริ ห ารจัด การหรื อ เพืVอให้ ไ ด้ ม าซึVงสินทรัพ ย์ถ าวรไม่เ กิน กว่างบประมาณทีVได้ รับ อนุมตั ิ กรณีมี
ค่า ใช้ จ ่า ยรายการใดๆ ที Vเ กิน 5% ของงบประมาณที Vไ ด้ ร ับ อนุม ตั ิป ระจํ า ปี ในหมวดหมู ่ข อง
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ค่าใช้ จ่ายรายการนันๆ
3 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน
แจ้ ง ผู้จ ดั การกองทรัส ต์เ ป็ นลายลัก ษณ์อ กั ษร กรณีทีVอ าจมีร ายจ่า ยใดๆ เพิVม ขึ 3นอย่า งมากใน
ระหว่างปี แต่งบประมาณทีVได้ รับอนุมตั ิมิได้ สะท้ อนรายจ่ายดังกล่าว
หน้ าทีเกียวกับการเช่ า
สอดส่อ งดูแ ลแทนผู้จ ดั การกองทรัส ต์เ กีVย วกับ การปฏิบ ตั ิต ามข้ อ บังคับ หรื อ มาตรการใดๆ ซึVง
สัญญาเช่ากําหนด กระทําการหรื อละเว้ นกระทําการตามผู้จดั การกองทรัสต์มีคําสังV หากเป็ นกรณี
สําคัญใดๆ และจะต้ องบังคับให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์เช่นทีVผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์กําหนด ทังนี
3 3 เจแอลแอลจะไม่กระทําการดังต่อไปนี 3เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้จดั การกองทรัสต์
(ก) สละสิทธิเรี ยกร้ องทีVจะบังคับแก่ผ้ เู ช่าตามสัญญาเช่า
(ข) อนุมตั ิการเลิกสัญญาเช่าของผู้เช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า
(ค) บอกกล่าวผู้เช่าให้ ออกจากพื 3นทีVทีVเช่า
(ง) ฟ้ องร้ องเกีVยวกับค่าเช่าหรื อค่าใช้ จ่ายอืVนๆ ทีVเกีVยวกับการเช่า
(จ) ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจทวงหนี 3จัดการทวงหนี 3ทีVไม่ได้ รับชําระ
(ฉ) ดําเนินกระบวนการเพืVอเรี ยกคืนการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
3
(ช) ดําเนินการฟ้ องคดี หรื อประนีประนอมยอมความ
(ซ) อนุมตั ิการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การเข้ าทําสัญญาให้ ใช้ พื 3นทีV หรื อสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
(ฌ) จ้ างทีVปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกเพืVอการดําเนินการใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
ดํา เนินการสร้ า งและรัก ษาความสัม พัน ธ์ ท างธุร กิจ กับผู้เ ช่า โดยตลอดระยะเวลาของสัญ ญา
จะต้ องประจําอยู่ทีVอสังหาริ มทรัพย์เพืVอให้ ผ้ เู ช่าติดต่อได้ และดําเนินการเมืVอมีข้อเรี ยกร้ องหรื อข้ อ
ร้ อ งทุก ข์ใ ดๆ จากผู้เ ช่า รวมทั 3งให้ บ ริ ก ารผู้เ ช่า ตามมาตรฐานที Vกํ า หนดหรื อ ตามที Vผ้ ูจ ดั การ
กองทรัสต์กําหนด ทังนี
3 3 เจแอลแอลจะต้ องจัดทํารายงานสรุ ปข้ อเรี ยกร้ องและข้ อร้ องทุกข์ของผู้เช่า
ดังกล่าวและการดําเนินการของเจแอลแอลในแต่ละกรณีให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
เจแอลแอลจะต้ องใช้ ความสามารถอย่างเต็มทีVในการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
อืVนๆ เมืVอถึงกําหนดจากผู้เช่าแต่ละราย และการวางใบเรี ยกชําระหนี 3ดังกล่าวเป็ นหน้ าทีVของเจ
แอลแอล หากมีการผิดนัดเจแอลแอลจะต้ องดําเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โทรศัพท์
หรื อติดต่อโดยวิธีการใดๆ ทีVสามารถทําได้ เพืVอเรี ยกเก็บหนี 3ทีVผิดนัด โดยต้ องแจ้ งให้ แก่ผ้ ูจดั การ
กองทรัสต์ทราบถึงการผิดนัดนัน3 ทังนี
3 3 อาจดําเนินการเยียวยาความเสียหายซึVงผู้จดั การกองทรัสต์
มีสิทธิอยู่ตามสัญญาเช่า
เจแอลแอลอาจเลิกสัญญาเช่า ฟ้ องร้ องเพืVอเรี ยกคืนการครอบครองและใช้ ประโยชน์ตามทีVสญ
ั ญา
เช่าหรื อกฎหมายกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการดังกล่าวเกินกว่างบประมาณประจําปี ทีVได้ รับอนุมตั ิจะต้ องยืVนให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์
อนุมตั ิก่อนล่วงหน้ า
การเรี ยกเก็บค่า เช่าและการบังคับตามข้ อกํา หนดในสัญญาเช่า ต้ องเป็ นไปตามนโยบายของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในขณะนันๆ
3
ประสานงานเกีVยวกับการย้ ายเข้ าหรื อออกของผู้เช่าจากอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั 3งกําหนดวันทีVจะ
ย้ ายเพืVอให้ รบกวนการบริ หารจัดการของอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่ารายอืVนน้ อยทีVสดุ
ให้ ความช่วยเหลือผู้จดั การกองทรัสต์หรื อตัวแทน รวมทังนายหน้
3
าอสังหาริ มทรัพย์เกีVยวกับการให้
เช่า เช่น การเข้ าออกอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการส่งมอบหรื อคืนอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่หรื อจากผู้
เช่า เมืVอเริV มต้ นหรื อสิ 3นสุดสัญญาเช่าตามข้ อกําหนดในสัญญาเช่า
หน้ าทีเกียวกับการทําสัญญา
เจแอลแอลอาจทําสัญญาในนามของผู้จดั การกองทรัสต์เกีVยวกับการซ่อมแซมสินค้ าและบริ การ
ภายใต้ เ งื Vอ นไขที Vกํา หนดในสัญ ญาเท่า ทีVจํ า เป็ นแก่ก ารครอบครอง เช่า ใช้ ป ระโยชน์ บริ ห าร
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ซ่อมแซม และบํารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั 3งนี 3 สัญญาทีVเข้ าทําดังกล่าว
จะต้ องเป็ นไปตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญานี 3 เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์กําหนดเป็ นอย่างอืVน
ผู้จดั การกองทรัสต์จะชดเชยและป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่เจแอลแอลอันเนืVองมาจาก
ความเสีย หายหรื อ ความรับ ผิด อัน เกิด จากสัญ ญาที Vเ จแอลแอลเข้ า ทํ า ในนามของผู้จ ดั การ
กองทรัสต์ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นความประมาทเลินเล่อหรื อการกระทําผิดโดยเจตนาของเจแอลแอล
กรณีทีVส ญ
ั ญานี 3สิ 3นสุดลง เจแอลแอลตกลงโอนสิท ธิหน้ า ทีVต ามสัญ ญาทีVเ ข้ า ทําให้ แก่ผ้ ูจดั การ
กองทรัสต์
หน้ าทีเกียวกับการซ่ อมแซมในกรณีฉุกเฉิน
เจแอลแอลอาจใช้ จ่า ยเพืVอ การซ่อ มแซมซึVง เกิน กว่า งบประมาณทีVไ ด้ รับ อนุม ตั ิ เพืVอ หลีก เลีVย ง
ภยันตรายทีVใกล้ จะเกิดขึ 3นแก่ชีวิต หรื อความเสียหายทีVจะเกิดขึ 3นแก่ทรัพย์สิน หรื อเพืVอไม่ให้ เกิด
การระงับบริ การทางสาธารณูปโภคทีVจําเป็ น และแจ้ งผู้จดั การกองทรัสต์ถึงการใช้ จ่ายดังกล่าว
โดยเร็ ว ทีVส ดุ ทั 3งนี 3 ไม่เกิน 1 วัน ทํา การหลัง จากมีก ารใช้ จ่า ยดัง กล่า ว เจแอลแอลต้ อ งยืVน สรุ ป
เกีVยวกับเหตุการณ์และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
หน้ าทีเกียวกับภาษีอากร
ตรวจสอบความถูกต้ องของใบเรี ยกเก็บภาษี ต่างๆ เกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์และดําเนินการทาง
ภาษี ตลอดจนให้ คําปรึ กษาแก่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ในเรืV องทางภาษี ดงั กล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการจ่าย
ภาษี หรื อการอุทธรณ์ทางภาษี และการดําเนินการอืVนใดทีVเกีVยวข้ อง ตลอดจนการอุทธรณ์ทาง
ภาษี หากผู้จดั การกองทรัสต์ร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ชําระภาษี จัดเตรี ยม และยืVนแบบฟอร์ ม รายงานทางภาษี ต่างๆ ตามทีVกฎหมายกําหนดโดยตรง
ตามเวลา รวมทังนํ
3 าส่งใบเรี ยกชําระเงิน หนังสือบอกกล่าว หรื อเอกสารใดๆ ทีVได้ รับจากหน่วยงาน
ของรัฐหรื อหน่วยงานทีVเกีVยวข้ องแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
หน้ าทีเกียวกับการจัดหาสินค้ าและบริ การ
เจแอลแอลมีห น้ า ทีVควบคุม จัด หา และดํา เนิน การเพืVอจัด ซื 3อเครืV องมือ อุป กรณ์ หรื อสิVง ของทีV
จําเป็ น เหมาะสมแก่การบริ หารจัดการ บํารุ งรักษา ดูแลอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีVกําหนดภายใต้ งบประมาณทีVได้ รับอนุมตั ิ โดยเจแอลแอลต้ องจัดให้ มีระบบควบคุมสินค้ าคงคลัง
ตามทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรและจัดทํารายงานสินค้ าคงคลังดังกล่าวด้ วย
หน้ าทีเกียวกับความเสียหายหรื อภัยพิบัติ
เจแอลแอลมีหน้ าทีVแจ้ งผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทราบโดยทันทีถึงความเสียหาย การบาดเจ็บหรื อ
การเสียชีวิตใดๆ ซึVงเกิดจากหรื อเกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์ และเสนอมาตรการทีVเหมาะสมในการ
แก้ ไข รวมทังจั
3 ดทํารายงานเพืVอยืVนต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบริ ษัทประกันภัย
เมื Vอ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ม ีคํ า สังV เจแอลแอลมีห น้ า ที Vดํ า เนิน การเรี ย กค่า สิน ไหมทดแทนหรื อ
ประนีประนอมยอมความตามทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์กําหนด และเจแอลแอลต้ องส่งสําเนาเอกสารทีV
เกีVยวข้ องให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์โดยเร็ ว
หน้ าทีเกียวกับการควบคุมดูแล
ให้ ค วามช่วยเหลือผู้จดั การกองทรัส ต์ในการประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง วิศ วกร
สถาปนิก และทีVปรึ กษา ซึVงแต่งตังโดยผู
3
้ จดั การกองทรัสต์เพืVอการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ตรวจสอบให้ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนของพื 3นทีVให้ เช่าเป็ นไปตามเงืVอนไขในสัญญาเช่า
และตรวจสอบให้ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวดําเนินการโดยสอดคล้ องและเป็ นไปตาม
โครงการและคณ
ุ ส ม บ ตั ิที Vกํ า ห น ด โ ด ย ก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร ข อ ง
เจแอลแอลดังกล่าวต้ องได้ มาตรฐานทีVกําหนดในสัญญานี 3
ในฐานะผู้มีหน้ าทีVจดั การอาคารภายใต้ สญ
ั ญานี 3 เจแอลแอลต้ องดําเนินการควบคุมการเข้ าออก
การใช้ งานลิฟท์โดยสาร บันไดเลืVอน หรื อสิVงอํานวยความสะดวกอืVนๆ ภายในอสังหาริ มทรัพ ย์
บังคับให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของอาคารทีVกําหนดซึVงเกีVยวข้ องกับการก่อสร้ างรวมถึงดูแลให้
การก่อสร้ างรบกวนหรื อสร้ างความเสีย หายแก่อสังหาริ มทรัพย์ การดําเนินงานโดยทัวV ไปของ

การพิจารณาผล
การดําเนินงาน
ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ความรับผิดและ
การชดใช้
ค่ าเสียหาย

การเลิกสัญญา

อสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าน้ อยทีVสดุ ทังนี
3 3 เจแอลแอลไม่มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียม
เพิVมเติม
12.4 ตรวจตรา ดูแล และจัดทํารายงานตามแบบทีVกําหนด ภายในอสังหาริ มทรัพย์และบริ เวณโดยรอบ
รวมถึงสิVงอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ อยู่ในสภาพดี ไม่ตํVากว่าเดือนละครัง3 ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา
เจแอลแอลจะต้ องดําเนินการบริ หารและดูแลอสังหาริ มทรัพย์ตามมาตรฐานทีVกําหนดในสัญญา และ
จัดทําบันทึกการดําเนินงานดังกล่าวเพืVอส่งให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เมืVอสิ 3นกําหนดระยะเวลาของสัญญา
เจแอลแอลจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายและป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์และทรัสตี
อันจะมีขึ 3นจากความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีVเกิดขึ 3นกับหรื อต่อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในนามของกองทรัสต์ และ/หรื อทรัสตี เนืVองจากการกระทํา หรื อละเว้ นกระทําการของ
เจแอลแอล เจ้ าหน้ าทีV พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของเจแอลแอล ในกรณีดงั ต่อไปนี 3
1. อยู่นอกขอบอํานาจหรื อหน้ าทีVตามสัญญาฉบับนี 3;
2. เป็ นการละเมิดโดยเจตนา; หรื อ
3. เป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาโดยจงใจ หรื อเป็ นการกระทําใดๆ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
ทังนี
3 3 เว้ นแต่ในกรณีทีVความเสียหายทีVเกิดขึ 3นนั 3นไม่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ซึVงเป็ น
เหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ หรื อการกระทําโดยเจตนาของผู้จดั การกองทรัสต์เอง
1. เลิกสัญญาโดยเจตนาของคู่สัญญา
1.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึVงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์เลิกสัญญาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึVงล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 60 วัน
2. เลิกสัญญาโดยเหตุท ีกาํ หนดในสัญญา
2.1 เลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้ า
(ก) เจแอลแอลประพฤติผิดข้ อตกลงแห่งสัญญานี 3 และมิได้ ดําเนินการแก้ ไขภายใน 15 วัน นับ
จากวันทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหนังสือแจ้ งเตือนไปยังเจแอลแอล ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยัง
เจแอลแอล และให้ การเลิกสัญญามีผลทันทีในวันทีVระบุในหนังสือดังกล่าว
(ข) เจแอลแอลถูกฟ้ องให้ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย และมิได้ มีการถอนฟ้ องดังกล่าวภายใน 90
วันนับแต่วนั ยืVนฟ้ อง หรื อดําเนินการยืVนขอเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อเจแอลแอลดําเนินการ
โอนสิทธิใดๆ เพืVอประโยชน์ของเจ้ าหนี 3 หรื อเจแอลแอลแต่งตังหรื
3 อยินยอมให้ มีการแต่งตั 3ง
ผู้ชําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อเจแอลแอลยอมรับว่าไม่มีความสามารถ
ในการชําระหนี 3เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่ง
หนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอลล่วงหน้ าเป็ น
ระยะเวลา 30 วัน
(ค) ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ชําระค่าตอบแทนหรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดตามทีVกําหนดในสัญญานี 3 และ
เจแอลแอลได้ มีหนังสือแจ้ งเตือนครั ง3 แรกไปยังผู้จดั การกองทรัสต์แล้ วเป็ นระยะเวลา 15
วัน เจแอลแอลมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้จดั การกองทรัสต์ และให้ การเลิกสัญญาดังกล่าวมีผลทันทีใ น
วันทีVระบุในหนังสือดังกล่าว
(ง) ทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึVงเสียหายหรื อถูกทําลายโดยอัคคีภยั อุทกภัย หรื อภัยพิบตั ิอืVนๆ
และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ต้องการแก้ ไขทรัพย์สินให้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึVงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 30 วัน

กรรมสิท ธิpใ นทรัพย์สิน ตกเป็ นของผู้รับ จํา นอง หรื อ ผู้ซื 3อทรัพย์สิน ทีVจํานองจากการขาย
ทอดตลาด บุค คลดัง กล่า ว หรื อ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ม ีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญา โดยการส่ง
หนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอลล่วงหน้ าเป็ น
ระยะเวลา 30 วัน
เลิกสัญญาโดยมีผลทันที
(ก) เจแอลแอลประพฤติผิดหรื อฝ่ าฝื นข้ อตกลงในการให้ ความร่ วมมือเกีVยวกับการขายหรื อการ
ปรับ โครงสร้ างหนี 3 ข้ อตกลงในการโอนสิท ธิและหน้ าทีV ข้ อตกลงและข้ อรับรองเกีVยวกับ
คุณสมบัติของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการ
ส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้ การ
เลิกสัญญามีผลทันทีในวันทีVระบุในหนังสือดังกล่าว
(ข) คู่สญ
ั ญาประพฤติผิดหรื อฝ่ าฝื นข้ อตกลงแห่งสัญญาในเรืV องเดียวกันตั 3งแต่ 2 ครัง3 ขึ 3นไป
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือ
แจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้ การเลิกสัญญามี
ผลทันทีในวันทีVระบุในหนังสือดังกล่าว
(ค) เจแอลแอลกระทํ า โดยเจตนาและจงใจซึ Vง การฝ่ าฝื นการปฏิบ ตั ิห น้ า ที VทีVม ีต ่อ ผู้จ ดั การ
กองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้ การเลิกสัญญามีผลทันทีในวันทีV
ระบุในหนังสือดังกล่าว
(ง) เจแอลแอลกระทําการโดยมีเจตนาทุจริ ต ยักยอก ฉ้ อโกง ผิดกฎหมาย หรื อทําให้ ผ้ ูจดั การ
กองทรัสต์ตกอยู่ภายใต้ ความรับผิดทางอาญา อันเกีVยวเนืVองกับสัญญาและทรัพย์สินนี 3
ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าว
เป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรไปยังเจแอลแอล และให้ การเลิก สัญญามีผลทันทีในวันทีVระบุใ น
หนังสือดังกล่าว
(จ) ทรัพย์สินถูกยึดหรื อเวนคืนโดยรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการ ไม่ว่าทังหมดหรื
3
อส่วนทีVเป็ น
p
สาระสํา คัญ ให้ ส ญ
ั ญาสิ 3นสุด ทัน ที เมืVอ กรรมสิท ธิ ใ นทรัพ ย์ส ิน ตกเป็ นของรัฐ บาลหรื อ
หน่วยงานราชการดังกล่าว
(ฉ) ทรัพย์สินถูกขาย ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายหนึVงรายใดทังหมด
3
หรื อถูกจําหน่ายตังแต่
3 51% ขึ 3นไป
โดยผู้จดั การกองทรัสต์ไปยังบุคคลภายนอก หรื อมีการเปลีVยนโครงสร้ างผู้ถือหุ้นในเจแอล
แอล เนืVองจากการควบรวมกิจการ การยุบรวมกิจการ หรื อการเปลีVยนโครงสร้ างภายใน
บริ ษัท ให้ ผ้ จู ดั การกอง ทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยให้ มีผลทันที
(จ)

2.2

7. ร่ างสัญญาแต่ งตัง( ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ – โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
คู่สัญญา
1. บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. บริ ษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลติ ี 3ส์ แมนเนจเม้ นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“ซีบีเอ็ม”)
วัตถุประสงค์
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ตกลงแต่งตัง3 ซีบีเอ็ มและซีบีเอ็ม ตกลงรั บการแต่งตัง3 ให้ ทํ าหน้ าทีV เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยมีสิทธิ หน้ าทีV และขอบเขตความรั บผิดชอบตามทีV
กําหนดไว้ ในสัญญา
ระยะเวลาของ
2 ปี นับตังแต่
3 วนั ทีV 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันทีV 30 เมษายน 2560
สัญญา
โดยบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีสิทธิขอต่ออายุสญ
ั ญา โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไปยังซีบีเอ็มล่วงหน้ า 2 เดือนก่อนระยะเวลาของสัญญาสิ 3นสุด

หน้ าทีและความ
รับผิดของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

หน้ าทีด้านการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์
จัดทําและดําเนินการตามแผนการบํารุ งรักษา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และตกแต่งอาคารสิVงปลูกสร้ าง
เล็กน้ อย ภายใต้ งบประมาณทีVได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
ดําเนินการตรวจสอบอาคารสิVงปลูกสร้ างให้ อยู่ในสภาพทีVเหมาะสมแก่การใช้ งาน ตามมาตรฐาน
ทีVบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และหน่วยงานทีVเกีVยวข้ องกําหนด
ควบคุม การปฏิบตั ิงานของผู้รับเหมาให้ เ ป็ นไปตามเงืVอ นไขทีVกําหนด รับรองผลสําเร็ จของการ
ปฏิบตั ิงาน และเสนอค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
จัดให้ มีเอกสาร บันทึก รายงานต่างๆ รวมถึงทําการเก็บรักษาทรัพย์สินของบริ ษัทเอ็กเชน ทาว
เวอร์ ทีVอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบ
ดํ า เนิน การให้ ม ีก ารปฏิบ ตั ิต ามคํ า บอกกล่า วใดๆ ที Vไ ด้ รับ จากหน่ว ยงานที Vเ กี Vย วข้ อ ง รวมทั 3ง
ประสานงานในส่วนของการเข้ าตรวจสอบโดยหน่วยงานทีVเกีVยวข้ องดังกล่าว
ควบคุม การซ่อ มแซมและบํ า รุ ง รัก ษาอาคารและสิ Vง ปลูก สร้ า งโดยผู้รับ เหมาในส่ว นต่า งๆ ทีV
ซีบีเอ็มทําสัญญาว่าจ้ างบุคคลภายนอก
ทําความสะอาดและบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าของอาคารสิVงปลูกสร้ าง
ประสานงานกับทีVปรึ กษาในเรืV องการบํารุ งรักษา
สนับ สนุน และช่ว ยเหลือ บริ ษั ทเอ็ กเชน ทาวเวอร์ ใ นการเข้ า ตรวจสอบผลการดํ า เนิน งานและ
ทรัพย์สินในอาคารสิVงปลูกสร้ าง
สอดส่องดูแลให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขการเช่า และดําเนินการตามทีVจําเป็ นกรณี
ที Vผู้ เ ช่า ฝ่ าฝื นข้ อ กํ า หนดหรื อ เงื Vอ นไขการเช่า ด งั กล่า ว หล งั จากที Vไ ด้ ห ารื อ กับ บริ ษั ท
เอ็กเชน ทาวเวอร์ แล้ ว
ดูแลทําความสะอาดพื 3นทีVสว่ นกลางหรื อพื 3นทีVว่างทีVไม่มีผ้ เู ช่าหากได้ รับการร้ องขอ
ดําเนินการให้ มีการซักซ้ อมมาตรการเพืVอความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ แผ่นดินไหว การขู่
วางระเบิด การก่อการร้ าย และการปฐมพยาบาลเบื 3องต้ น
เสนอระบบรักษาความปลอดภัยและจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในอาคารสิVงปลูกสร้ าง
หน้ าทีด้านการเงิน
จัดการด้ านประกันภัย
ให้ คําแนะนําทางภาษี เกีVยวกับอาคารสิVงปลูกสร้ าง
ส่งหลักฐานการขอชําระภาษี หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ เกีVยวกับการบริ หารจัดการอาคารสิVงปลูก
สร้ างในนามของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ภายในระยะเวลาทีVกฎหมายกําหนด จัดเตรี ยมหนังสือ
รับรองการหักภาษี เงินได้ ณ ทีVจ่ายเพืVอยืVนแก่กรมสรรพากร
ตรวจสอบและชําระค่าใช้ จ่ายทีVเกีVยวข้ องกับการบริ หารจัดการอาคารสิVงปลูกสร้ าง หรื อข้ อตกลง
กับผู้เช่า หรื อข้ อตกลงอืVนใดเนืVองมาจากอาคารสิVงปลูก สร้ าง ซึVง ได้ รับอนุมตั ิและเห็นชอบจาก
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
จัดเก็บค่าเช่า ค่าบริ การ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจอดรถ หรื อค่าอืVนๆ
ตรวจสอบความถูกต้ อง หรื อรับรองใบเรี ยกชําระเงินเพืVอชําระให้ ผ้ ขู ายทีVปรึ กษา ตัวแทน และอืVนๆ
ซึVงค่าใช้ จ่ายเกีVยวกับอาคารสิVงปลูกสร้ าง
จัดการบัญชีธนาคารเพืVอดําเนินการชําระค่าใช้ จ่ายอันเกีVยวกับอาคารสิVงปลูกสร้ าง
ควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ อยู่ในงบประมาณทีVกําหนด
จัด ทํา งบประมาณรายเดือ น รายไตรมาส และรายปี เป็ นระยะเวลา 2 ปี สํา หรับ รายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่ายเพืVอการบริ หารจัดการ บํารุ งรักษา ทรัพย์สินและอาคารสิVงปลูกสร้ าง
จัดทํารายงานทางบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั 3งให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ูตรวจ
สอบบัญชีทั 3งภายในและภายนอก และช่วยเหลือบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในการตอบข้ อซักถาม

ของผู้ตรวจสอบบัญชี
2.11 ให้ ข้อมูลทีVเกีVยวข้ องแก่บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ เพืVอการยืVนแบบรายงานทางภาษี
3. หน้ าทีด้านการจัดการทัวไป
3.1 เข้ าประชุมกับบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ หรื อตัวแทนเมืVอได้ รับการร้ องขอ
3.2 ดํ า เนิน ก าร เกี Vย ว ก บั ข้ อ ร้ อ งเ รี ย น ข้ อ ซ กั ถา ม หรื อ ข้ อ เ สน อแ นะ เกี Vย ว ก บั อา คา รสิ Vง
ปลูกสร้ าง และอาจแจ้ งเรืV องดังกล่าวให้ บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ทราบเมืVอมีความจําเป็ น
3.3 ดําเนินการให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยทีVค้ ุมครองและครอบคลุมอัคคีภยั ความรับผิดต่อสาธารณะ
การชดเชยพนักงาน เป็ นต้ น รวมทั 3งดําเนินการเกีVยวกับการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนในทางทีVเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
3.4 จัดการและดูแลให้ มีการบันทึกหรื อเก็บรักษาจดหมายโต้ ตอบ เอกสาร และข้ อมูลใดๆ ทีVเกีVยวข้ อง
กับอาคารสิVงปลูกสร้ าง
3.5 จัดให้ มีทะเบียนรายชืVอผู้เช่าและดูแลให้ ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
3.6 ดําเนินการตอบหนังสือบอกกล่าวทัวV ไปจากทางหน่วยงานราชการหรื อบุคคลอืVนใด และส่งสําเนา
เอกสารให้ บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
3.7 ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าหรื อบุคคลใดในอาคารสิVงปลูกสร้ างให้ ปฏิบตั ิตาม หรื อดําเนินการ
แก้ ไขการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ของอาคาร
3.8 ลงนามในหนัง สือ ขอรับ ใบอนุญ าตต่อ หน่ว ยงานรัฐ บาลที Vเ กี Vย วข้ อ ง หน่ว ยงานท้ อ งถิ Vน หรื อ
หน่วยงานอืVนใดทีVมีอํานาจเมืVอได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
4. หน้ าทีด้านการเช่ า
4.1 ดําเนินการเกีVยวกับแผนการซ่อมแซมของผู้เช่า และอํานวยความสะดวกในการยืVนแผนดังกล่าว
แก่หน่วยงานทีVเกีVยวข้ อง
4.2 ส่งมอบทรัพย์สินทีVเช่าให้ อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าภายในระยะเวลาทีVกําหนด
4.3 จัดให้ มีและบังคับใช้ กฏเกณฑ์เกีVยวกับการใช้ พื 3นทีVสว่ นกลาง
4.4 ให้ คําแนะนําเกีVยวกับสัญญาเช่าและบริ การอันเกีVยวกับการบริ หารจัดการอาคาร
4.5 ตรวจทานและแก้ ไขคู่มือผู้เช่า
4.6 บริ การลูกค้ าสัมพันธ์
4.7 ประสานงานกับผู้เช่าและลูกค้ าในกรณีการเช่าพื 3นทีVสว่ นกลาง และการบริ การอืVนๆ ในอาคาร
5. หน้ าทีด้านการจัดซือ(
ให้ คําแนะนําบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในการเลือกผู้จดั หาหรื อให้ บริ การเกีVยวกับพนักงานรักษา
ความปลอดภัย พนักงานเก็บค่าทีVจอดรถ บริ การกําจัดแมลง บริ การวางผังอาคาร ลิฟต์โดยสาร
การประกันภัย เป็ นต้ น โดยศึกษาจากราคาทีVเสนอ ประเมินคุณสมบัติ และเจรจาต่อรอง ก่อน
เสนอต่อ บริ ษั ท เอ็ ก เชน ทาวเวอร์ ทั 3งนี 3 จะต้ อ งควบคุม ดูแ ลการปฏิบ ตั ิง านและประเมิน ผล
ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้ องและรับรองใบเรี ยกชําระเงิน
6. หน้ าทีด้านบริ การทีจอดรถ
6.1 ควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าบริ การทีVจอดรถโดยผู้ให้ บริ การ
6.2 จัดเก็บค่าเช่าทีVจอดรถรายเดือนซึVงเป็ นไปตามสัญญาบริ การกับผู้เช่าแต่ละราย
6.3 จัดทํารายงานเกีVยวกับการจัดเก็บค่าบริ การทีVจอดรถ
6.4 ควบคุมและดําเนินการการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ป้ายสัญลักษณ์ หรื อป้ายจราจร
6.5 ดูแลการชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมการอนุญาตก่อสร้ างโรงจอดรถและ
ค่าธรรมเนียมเพิVมเติมสําหรับการให้ บริ การทีVจอดรถ
7. หน้ าทีด้านการอนุ รักษ์ พลังงานและสิงแวดล้ อม

การพิจารณาผล
การดําเนินงาน
ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ความรับผิดและ
การชดใช้
ค่ าเสียหาย

การเลิกสัญญา

เฝ้าติดตามโครงการอนุรักษ์ พลังงาน และดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ และเสนอแผน
ดําเนินการใดๆ
8. หน้ าทีด้านการบริ หารทรั พยากรบุคคล
8.1 เสนอโครงสร้ างการใช้ ทรัพยากรบุคคลทีVเกิดประโยชน์สงู สุดตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ
และอาจปรับลดทรัพยากรบุคคลได้ ตามความเหมาะสมและไม่กระทบกับระดับการให้ บริ การ
หากได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
8.2 จัด ให้ ม ีร ายละเอีย ดของงาน การจ้ า งงาน การฝึ กอบรมและพัฒ นาทัก ษะ การประเมิน การ
ปฏิบตั ิงาน
9. หน้ า ทีVจ ดั เตรี ย มรายงานการบริ ห ารจัด การอสัง หาริ ม ทรัพ ย์โ ดยสอดคล้ องกับตารางและแผน
ตามทีVบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ อนุมตั ิ จัดเตรี ยมและส่งมอบงบประมาณประจําปี ต่อบริ ษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ เพืVอแจ้ งให้ ทราบ ขอความยินยอมและ/หรื อเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาของสัญญา ซีบีเอ็มต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีVให้ ได้ มาตรฐานตามตัวชี 3วัดผลการปฏิบตั ิงาน (Key
Performance Indicators) ตามทีVระบุในเอกสารตารางแนบท้ ายสัญญา
ซีบีเอ็มจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ อันจะมีขึ 3น
จากความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีVเกิดขึ 3นกับหรื อต่อบริ ษัทเอ็กเชน
ทาวเวอร์ เนืVองจาก
1. การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดยซีบีเอ็ม;
2. ความประมาทเลิน เล่อ การละเว้ น การกระทํา หรื อ การกระทํ า โดยเจตนา หรื อ การปฏิบ ตั ิผ ิด
ข้ อตกลงใดข้ อตกลงหนึVงตามสัญญานี 3 โดยซีบีเอ็มหรื อตัวแทน; หรื อ
3. การปฏิบตั ิใดๆ เพืVอดําเนินการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีVตามสัญญานี 3ของซีบีเอ็ม
ซีบีเอ็มจะต้ องดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้ บงั คับได้ ตลอดระยะเวลาของสัญญานี 3 โดยให้
กรมธรรม์ด งั กล่า วให้ ค วามคุ้ม ครองการเรี ย กค่า เสีย หายใดๆ ที Vอ าจเกิด ขึ 3นกับ หรื อ ต่อ ซีบ ีเ อ็ม และ
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ในวงเงินไม่ตํVากว่า 5,000,000 บาท
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีสิทธิเลิกสัญญา ในระยะเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก่ซีบีเอ็มล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 2 เดือน เว้ นแต่ ในกรณีดงั ต่อไปนี 3 ให้
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมีผลทันที
1. ซีบีเอ็มผิดข้ อรับรองทีVให้ ไว้ ตามสัญญานี 3
2. ซีบีเอ็ม ผิด ข้ อ ตกลงใดข้ อ ตกลงหนึVง ตามสัญ ญานี 3 และไม่ดํา เนินการแก้ ไ ขภายในระยะเวลาทีV
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ กําหนด
3. ซีบีเอ็มหรื อตัวแทนกระทําการใดๆ ทีVสญ
ั ญานี 3กําหนดห้ าม
4. ซีบีเอ็มหรื อตัวแทนกระทําการใดๆ เพืVอผลประโยชน์สว่ นตัว ซึVงเป็ นผลเสียแก่บริ ษัทเอ็กเชน ทาว
เวอร์ โดยมิได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ก่อน
5. ซีบีเอ็มหรื อตัวแทนกระทําการโดยทุจริ ต หรื อ กระทําการทีVเป็ นความผิด
6. ซีบีเอ็มหรื อตัวแทนกระทําการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงในการปฏิบตั ิหน้ าทีV
7. ซีบีเอ็มละทิ 3งการปฏิบตั ิหน้ าทีV หรื อย้ ายไปจากอสังหาริ มทรัพย์ทีVบริ หาร
6. ซีบีเอ็มล้ มละลาย หรื อตกอยู่ภายใต้ การฟื น3 ฟูกิจการ หรื อบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ เห็นว่าซีบีเอ็มไม่
มีความสามารถทางการเงินทีVเพียงพอในการดําเนินการปฏิบตั ิหน้ าทีVตามสัญญานี 3
ซีบีเอ็มมีสิทธิเลิกสัญญา ในกรณีดงั ต่อไปนี 3
1. บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ไม่ทําการชําระเงินค่าธรรมเนียมเมืVอถึงกําหนดชําระ และยังไม่ทาํ การชําระ
เงินภายใน 14 วันหลังจากซีบีเอ็มได้ มีหนังสือแจ้ งเตือนให้ ชําระเงินดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ถึง บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ แ ล้ ว ซีบีเ อ็ม มีส ิท ธิส ง่ หนัง สือ แจ้ ง เตือ นเป็ นลายลัก ษณ์อ กั ษรไปยัง

บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ว่าถ้ าหากไม่ชําระเงินภายใน 30 วัน สัญญาเป็ นอันเลิกกัน
8. สัญญาก่ อตัง( ทรัสต์
คู่สัญญา
1. บริ ษัท เอสซีซีพี รี ทส์ จํากัด (ในฐานะผู้ก่อตังกองทรั
3
สต์ซึVงจะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมืVอมี
การก่อตังกองทรั
3
สต์แล้ ว)
2. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด (ในฐานะทรัสตี)
ลักษณะของ
1. เป็ นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ทีVก่อตังขึ
3 3นด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
3 สต์นี 3 และสมบูรณ์เมืVอ
ผู้ก่อตังทรั
3 สต์โอนเงินทีVได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีแล้ ว
กองทรัสต์ และกลไก
การบริหาร
2. กองทรั สต์ นี 3ไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรั พย์ สินทีVอยู่ในชืV อและอํานาจจัดการ
ของทรัสตี
3. การจัดการกองทรัสต์ จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทีVได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
ซึงV ได้ รับการแต่งตังตามสั
3
ญญาก่อตังทรั
3 สต์
4. ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้ าทีVและความรับผิดชอบหลักทีVเกีVยวข้ องกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึงV รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าทีVและความ
รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้รับมอบหมาย
รายอืVน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
ชือ อายุ ประเภท
1. ชืVอของทรั สต์คือ ทรั สต์ เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม
และวัตถุประสงค์ ของ
พร็ อพเพอร์ ตี 3 และใช้ ชืVอภาษาอังกฤษว่า Thailand Prime Property Freehold and
กองทรัสต์
Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ TPRIME (ซึงV ชืVออาจเปลียV นแปลงได้ ตามทีV
ผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนดเป็ นครัง3 คราว โดยได้ รับอนุมตั ิจากทรัสตีและจากทีVประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์) กองทรัสต์ TPRIME จัดตังขึ
3 3นโดยไม่มีกําหนดอายุของกองทรั สต์ และเป็ น
กองทรัสต์ประเภทไม่รับซื 3อคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพืVอการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REIT) เพืVอเสนอขายต่อประชาชนและมีวตั ถุประสงค์ในการนําหน่วยทรัสต์
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. เมืV อ กองทรั ส ต์ นํ า เงิ น ทีV ไ ด้ จ ากการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ปลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์ กองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะนําทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์
โดยการให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ โดยผู้จัดการกองทรั สต์อาจมอบหมายหรื อแต่งตัง3 ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ทังนี
3 3 ตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี 3 และตาม
กฎหมายและประกาศทีV เ กีV ย วข้ อ ง เพืV อ ให้ ดํ า เนิ น การปฏิ บัติ ห น้ า ทีV ห รื อ ช่ ว ยในการจัด หา
ผลประโยชน์ได้
4. รายได้ ทีVกองทรัสต์จะได้ รับจากการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่
ค่าเช่า และเงิ นปั นผลจากบริ ษัททีVกองทรัสต์ เข้ าลงทุนผ่านการถื อหุ้น การดําเนินงานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การควบคุมและกํากับดูแลโดยทรัสตี ทังนี
3 3 กองทรัสต์จะไม่
ดําเนินการในลักษณะใดทีVเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง
5. กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 3นสุด ณ 31 ธันวาคม ของทุกปี และรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี แรกให้ สิ 3นสุด ณ วันทีV 31 ธันวาคม 2559

ทรัพย์ สินทีจะให้ เป็ น ในเบือ3 งต้ นเมืVอมีการก่อตัง3 ทรั สต์ ทรั พย์ สินเริV มต้ นทีVจะให้ เป็ นของกองทรั สต์ ได้ แก่เงิ นทีVผ้ ูก่อตัง3
กองทรัสต์
ทรัสต์ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั ง3 แรก โดยผู้ก่อตังทรั
3 สต์ มี
หน้ า ทีV ดํ า เนิ น การให้ ผ้ ูจัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ โ อนเงิ น ทีV ไ ด้ จ ากการจํ า หน่า ยหน่ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่
ทรัสตีเพืVอให้ การก่อตังกองทรั
3
สต์แล้ วเสร็ จ
ภายหลังจากทีVกองทรัสต์โดยทรัสตีได้ รับทรัพย์สนิ เริV มต้ น กองทรัสต์จะนําทรัพย์สนิ เริV มต้ น และเงินกู้
ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอืVนใดทีVสามารถให้
สินเชืVอแก่กองทรัสต์ได้ มาใช้ ในการลงทุนทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวและการชําระค่าใช้ จ่ายทีVเกีVยวข้ อง
นอกจากนี 3 ทรัพย์สินทีVจะให้ เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สินอืVนใดทีVกองทรัสต์จะได้ มาเพิVมเติม
ตามเงืVอนไขแห่งสัญญานี 3 ตลอดจนกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
หน่ วยทรัสต์
สิทธิในการได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กันเรี ยกว่าหน่วยทรัสต์
ซึงV หน่วยทรัสต์จะให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดย
มูลค่าทีVตราไว้ ของหน่วยทรัสต์คือ หน่วยละ 10 บาท นอกจากนี 3 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี 3มิได้ ให้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือในการขายคืนหรื อไถ่ถอน
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง3 แรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั 3 3น 547,500,000 หน่วย และมูลค่า
รวมของหน่วยทรัสต์ทีVออกและเสนอขายต่อประชาชน ในครัง3 แรกนี 3 จะมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
3 3นไม่เกิน
5,475,000,000 บาท ซึงV คํานวณตามมูลค่าทีVตราไว้
การเพิมทุนของ
1. กองทรัสต์อาจเพิVมทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพืVอเสนอขายตามข้ อตกลงและเงืVอนไขแห่ง
กองทรัสต์
สัญญานี 3 ตลอดจนกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง ทังนี
3 3 ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVดําเนินการต่างๆ ทีV
เกีV ย วข้ อ งกับ การเพิV ม ทุน ของกองทรั ส ต์ ซึVง รวมถึ ง แต่ไ ม่จํ า กัด เฉพาะการจัด ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพืVอขอมติอนุมตั ิให้ เพิVมทุนและดําเนินการอืVนใดๆ ทีVเกีVยวข้ องและให้ เป็ นไปตาม
สัญญานี 3 พ.ร.บ. ทรัสต์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศ ข้ อกําหนดทีVเกีVยวข้ อง และมติทีVประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์
2. การออกหน่วยทรัสต์กรณีเพิVมทุนให้ ออกเป็ นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ทีVเป็ น
เศษมิได้
3. หากการเพิVมทุนของกองทรัสต์จะก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้จัดการ
กองทรัสต์และบุคคลทีVเกีVยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีV
เกีVยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระทีVเกีVยวกับการเพิVมทุนของกองทรัสต์
และการออกหน่วยทรัสต์
4. ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีVดําเนินการตามทีVสมควรเพืVอให้ หน่วยทรัสต์ ทีVออกใหม่ในแต่ละ
คราวสามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ด
การจองซื 3อและชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิVมทุนนัน3
5. กองทรัสต์อาจเพิVมทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพืVอเสนอขายเป็ นการทัVวไปต่อผู้ลงทุน ต่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรื อเสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้ เป็ นไปตามมติของทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
ข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี 3
เหตุในการเพิมทุน
1. เหตุ ใ นการเพิV ม ทุ น ได้ แก่ (1) เพิV ม ทุ น เพืV อ ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
และกระบวนการเพิม
อสังหาริ มทรัพย์ เพิVมเติม (2) เพิVมทุนเพืVอปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ซึVง
ทุน
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้ อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้ อมทีVจะใช้ หาผลประโยชน์ (3) เพิVมทุนเพืVอต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิVมเติมบนทีVดินทีVมีอยู่แล้ วซึVงเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีVกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพืVอประโยชน์
ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ (4) เพิVมทุนเพืVอชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของ
กองทรั ส ต์ และ (5) เหตุอืV น ใดทีV ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควร โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากทรัสตี
2. การเพิVมทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตังกองทรั
3
สต์ และกฎหมายต่างๆ ทีV

การลดทุนชําระแล้ ว
เหตุในการลดทุน
และกระบวนการลด
ทุน

เกีVยวข้ อง โดยจะต้ องได้ รับมติจากทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ อนุมตั ิการเพิVมทุน
3. ในกรณีทีVเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอการเพิVมทุนแบบมอบอํานาจทัวV ไป (General
Mandate) ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีVแสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิVมทุนจะ
เป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีVเกีVยวข้ อง และตามแนวทางทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
4. การเพิVมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึVงปี นับแต่วนั ทีVทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิVมทุน
5. ในกรณีทีVเป็ นการเพิVมทุนเพืVอลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิVมเติม ได้ ผ่านกระบวนการเกีVยวกับการ
ได้ มาซึงV ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามทีVกําหนดในสัญญาฉบับนี 3และหากเป็ นการทําธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ผ่านการดําเนินการตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
6. ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีVออกใหม่
ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจหน้ าทีVในการดําเนินการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ โดยดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีVสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สัญญานี 3 พ.ร.บ. ทรัสต์
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศและข้ อกําหนดทีVเกีVยวข้ อง และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เหตุในการลดทุน
1. กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีVเหลืออยู่ภายหลังจากการรับชําระคืนเงินต้ นทีVกองทรัสต์ให้
กู้ยืมแก่บริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าถือหุ้น ซึงV มีกําหนดชําระคืนจํานวน 20 ล้ านบาท ภายในวันทีV 31
มีนาคม 2560 และจํานวน 20 ล้ านบาทภายในวันทีV 30 มิถนุ ายน 2560 และ/หรื อการได้ รับ
เงินปั นผลจากกําไรสะสมของบริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนผ่านการถือหุ้น ซึงV เป็ นผลมาจากการ
ทีVบริ ษัททีVกองทรั สต์เข้ าลงทุนผ่านการถือหุ้นจะดําเนินการส่งสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว
ให้ แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีแผนทีVจะทําการลดทุนชําระแล้ ว ดังนี 3
(1) การลดทุนครั ง3 ทีV 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็ นจํ านวนอย่างน้ อย 20 ล้ านบาท แต่เป็ น
จํานวนทังสิ
3 3นไม่เกิน 25 ล้ านบาท
(2) การลดทุนครัง3 ทีV 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็ นจํานวนอย่างน้ อย 20 ล้ านบาท แต่เป็ น
จํานวนทังสิ
3 3นไม่เกิน 25 ล้ านบาท
2. กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีVเหลืออยูภ่ ายหลังการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
3 3 ต้ องปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว
3. กองทรั ส ต์ มีการเพิVมทุนเพืVอให้ ได้ มาซึVงอสังหาริ ม ทรั พย์ เ พิVมเติม แต่ปรากฏเหตุขัดข้ องใน
ภายหลัง ทําให้ ไม่สามารถได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
4. กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายทีVไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิ
ทีVปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์
5. กรณีอืVนใดทีVผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้
กระบวนการลดทุน
1. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ ต่อเมืVอไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการ
ก่อตังกองทรั
3
สต์ บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อ
คําสังV ทีVออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
2. การลดทุนชําระแล้ ว หากเป็ นไปตามเหตุลดทุนข้ อ 1-4 ข้ างต้ น ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ
กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับมติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
3. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ โดยดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตํVาลงเท่านัน3
4. ภายหลังจากทีVดําเนินการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์เสร็ จสิ 3น ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลีVย

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

การโอนหน่ วยทรัสต์
การลงทุนของ
กองทรัสต์

เงิ น ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ทีV มี ชืV อ อยู่ใ นสมุด ทะเบี ย น ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอน
หน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีVใช้ ในการลดทุนชําระแล้ วจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
3 3 เงินทีVเฉลีVยคืนต้ องมิ
ได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์
สิทธิ และความรับผิดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามทีVกําหนดในสัญญานี 3 เช่น
1. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน หรื อลักษณะ
ของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอืVนๆ ระหว่างทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ และระหว่างผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ ด้ว ยกัน และมิได้ ทํา ให้ ผ้ ูถือ หน่วยทรั ส ต์ มีค วามรั บ ผิด ในกรณี ทีVท รั พย์ สิน ของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี 3ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี 3ของกองทรัสต์
โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้ าหนี 3ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี 3ได้ จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เท่านัน3
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรภาย
หลังจากหักค่าใช้ จ่าย การชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืมทีVถึงกําหนดชําระ ภาระผูกพันอืVนทีVถึง
กําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายสํารองต่างๆ ตามทีVกฎหมาย
อนุญาตให้ กองทรั ส ต์ หักได้ และมี สิท ธิ เรี ยกให้ คื นเงิ นทุน ได้ ไม่เ กิ น ไปกว่า จํ านวนทุนของ
กองทรัสต์ทีVปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํVากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
3. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิpและสิทธิเรี ยกร้ องเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่วา่ ส่วนหนึงV ส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ
ติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกในกรณีทีVทรัสตีและ/หรื อผู้จดั การ
กองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี 3 หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์อนั เป็ น
ผลให้ ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ถกู จําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
3 3 ตามหลักเกณฑ์ทีV
พ.ร.บ. ทรัสต์กําหนด
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอืVนใดเพิVมเติม
ให้ แก่ กองทรั สต์ หลังจากทีV ได้ ชํา ระเงิ นค่า หน่ว ยทรั ส ต์ ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือ หน่วยทรั ส ต์
ไม่มีความรับผิดอืVนใดเพิVมเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ทีVถือนัน3
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจน
ซักถาม และแสดงความเห็นเกีV ยวกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ของทรั สตีและผู้จัดการ
กองทรั สต์ ว่า เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีVกฎหมายทีV เกีV ยวข้ องและสัญญานีก3 ํ าหนดไว้ หรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้ าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day
Operations) ของผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึงV เรืV องดังกล่าวให้ ถือเป็ นอํานาจและดุลพินิจ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่อาจใช้ สทิ ธิของตนเพืVอ
การใดๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้ ง หรื อจะส่งผลให้ มีการดําเนินการทีVไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
สัญญาฉบับนี 3
6. ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพืVอทําการแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ หรื อแก้ ไข
วิ ธี ก ารจั ด การ โดยเป็ นไปตามเงืV อ นไขและหลัก เกณฑ์ ทีV กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตั ง3
ทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์เว้ นแต่จะเข้ าข่ายเป็ นกรณีทีVถกู จํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
ตามทีVระบุในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ โดยวิธีการโอนหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามทีVระบุไว้ ในสัญญาก่อตังท
3
รัสต์
1. การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดในประกาศ ทจ.
49/2555 ตลอดจนประกาศ และคําสังV ทีVเกีVยวข้ องอืVนใด
2. กองทรั สต์ มีนโยบายการลงทุนในทรั พย์ สินหลักประเภทอสังหาริ มทรั พย์ ห รื อสิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อ

การจัดหา
ผลประโยชน์ ของ
กองทรัสต์

เครืV องอุปกรณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
นอกจากนี 3 กองทรัสต์ยงั อาจทําการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์โดยทางอ้ อม โดยเป็ น
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ผ่านการเข้ าถือหุ้นในบริ ษัททีVจัดตัง3 ขึ 3นโดยมีวตั ถุประสงค์เพืVอ
ดํ า เนิ น การในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ กองทรั ส ต์ ทัง3 นี 3 กองทรั ส ต์ ไ ม่ มี น โยบายในการลงทุน
ทรัพย์สนิ อืVนใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สนิ ทีVมีการระบุเอาไว้ ในสัญญาฉบับนี 3
3. การได้ มาซึVงทรัพย์สินหลักแต่ละครัง3 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการต่างๆ ตามทีVสญ
ั ญา
กําหนดเช่น จะต้ องตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่างๆ
ทีVเกีVยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก
อย่างน้ อยตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี 3 ฯลฯ รวมทังต้
3 องเป็ นไปตามระบบการอนุมตั ิตามทีV
กําหนดในสัญญา เช่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีVเป็ นไปตามสัญญา
ฉบับนี 3และกฎหมายทีVเกีVยวข้ องแล้ ว ฯลฯ
4. การจํ า หน่า ยไปซึVง ทรั พ ย์ สินหลัก ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้ องดํ าเนิน การต่างๆ ตามทีV สญ
ั ญา
กําหนดเช่น ก่อนการจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลัก ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ให้ มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินหลักตามสัญญาฉบับนี 3 ทังนี
3 3 การจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลัก ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3 (ก) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามทีV
กํ าหนดในสัญญาฉบับนี 3 และมี กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรั สตีห รื อการขอมติ ทีV
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีVสญ
ั ญาฉบับนี 3กําหนด (ข) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีVเป็ นการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบหนึงV ปี นับแต่วนั ทีVกองทรัสต์ได้ มาซึงV ทรัพย์สนิ หลักนัน3 หรื อการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีVกองทรัสต์ได้ มาซึงV กรรมสิทธิpให้ แก่เจ้ าของเดิม นอกจากจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี 3แล้ ว ยังต้ องเป็ นกรณีทีVเป็ นเหตุจําเป็ นและสมควร โดยได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
5. นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึVงทรัพย์สิน
อืVนตามทีVระบุไว้ ในสัญญานี 3 เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตัว เงินคลัง เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัท
ตลาดรองสินเชืVอทีVอยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี 3
1. กองทรั สต์จะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่าทรัพย์สินทีVให้ เช่าเท่านัน3 ห้ ามดําเนินการใน
ลักษณะใดทีVเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น
2. ในกรณีทีVกองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีVจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบ
ั3
ธุรกิจทีVกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ น
ต้ น จะต้ องมีข้อตกลงทีVกําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็ นจํานวนทีVแน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า
3. ห้ ามมิให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ให้ เช่า และ/หรื อให้ ใช้ พื 3นทีV อสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีVมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั3
ประกอบธุรกิจทีVขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย
4. ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVจดั ให้ มีการประกันภัยทีVเพียงพอตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์ลงทุน
ในทรั พ ย์ สิ น หลัก ซึV ง ครอบคลุม ถึ ง วิ น าศภัย ทีV อ าจเกิ ด ขึ น3 กับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และการ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีVอาจได้ รับความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
จากการดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินทีVทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม ทังนี
3 3
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ และผู้ให้ ก้ ูในกรณีทีVกองทรัสต์
กู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในการประกันดังกล่าว (เว้ นแต่ในกรณีการประกันภัย
ความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก กรณี ทีVสญ
ั ญาเช่าทีVกองทรัสต์เข้ าทําเพืVอให้ ได้ มาซึVงสิทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ได้ กําหนดเงืVอนไขไว้ เป็ นอย่างอืVน หรื อกรณีทีVกองทรัสต์หรื อบริ ษัททีVกองทรัสต์
เข้ าลงทุนมีการกู้ยืมเงินโดยมีเงืVอนไขให้ ระบุให้ ทรัสตีในนามกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ู (ถ้ ามี) เป็ น
ผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันร่วม)

การกู้ยมื เงินและก่ อ
ภาระผูกพันของ
กองทรัสต์

5. ในกรณี ทีV ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึVง กรรมสิท ธิp ห รื อ สิทธิ ก ารเช่ า ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และผู้จัด การ
กองทรั ส ต์ ป ระสงค์ จะจัดหาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พย์ ดังกล่าวโดยการให้ เช่ า แก่
เจ้ าของกรรมสิทธิpหรื อสิทธิการเช่าเดิม ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าทีVเรี ยกเก็บจาก
เจ้ าของกรรมสิทธิpหรื อสิทธิการเช่าเดิมในลักษณะทีVเป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการ
ทําธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัวV ไปทีVเป็ นบุคคลภายนอก
1. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปเพืVอวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 3เท่านัน3
(ก) กู้ยื ม เงิ น เพืV อ ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า ซึVง เป็ นทรั พ ย์ สิน หลัก หรื อ
ทรัพย์สนิ หลักเพิVมเติม
(ข) กู้ยืมเงินเพืVอนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ค) กู้ ยื ม เงิ น เพืV อ นํ า มาใช้ เพืV อ การดู แ ล ซ่ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา หรื อ ปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ ได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่าให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมนําไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภาพ
ตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีVเปลียV นแปลงไป
(ง) กู้ ยื ม เงิ น เพืV อ ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิV ม เติ ม บนทีV ดิ น ทีV มี อ ยู่ แ ล้ ว ซึV ง เป็ นของ
กองทรัสต์หรื อทีVกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่าเพืVอประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีVเปลียV นแปลงไป
(จ) กู้ยืมเงินเพืVอชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
(ฉ) เหตุจําเป็ นอืVนใดตามทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพืVอบริ หารจัดการกองทรัสต์และ
เป็ นไปเพืVอประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการโดย (ก) การขอสินเชืVอจากธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบุคคลอืVนใดทีVสามารถให้ สินเชืVอแก่กองทรัสต์ได้ ทังนี
3 3
โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คําสังV ใด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ทีVเกีVยวข้ องทีVสํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอืVนทีVเกีVยวข้ องประกาศกําหนด (ข) การออกตราสารหรื อหลักทรัพย์
หรื อเข้ าทําสัญญาทีVมีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืมกับบุคคลหรื อนิติบุคคลอืVนทีVสามารถให้ ก้ ูยืมได้
ทังนี
3 3โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คําสังV ใด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ทีVเกีVยวข้ องทีVคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะดังนี 3
(ก) มีข้อตกลงและเงืVอนไขทํานองเดียวกับข้ อกําหนดของหุ้นกู้ทีVให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้เมืVอมีการ
เลิกบริ ษัท (perpetual bond)
(ข) ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
(ค) มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง
(ง) มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
4. สัดส่วนการกู้ยืมเงิ นต้ องไม่เกิ นอัตราส่วนตามทีVกําหนดในสัญญาก่อตัง3 ทรั สต์ และตามทีV
กฎหมายกําหนด
5. การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีVจําเป็ นและเกีVยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และ
ตามทีVกฎหมายกําหนด
6. กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สําคัญ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันดังต่อไปนี 3
(ก) ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรื อ
ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน จากนันนํ
3 าเสนอต่อทรัสตีเพืVอพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณี
ไป ในการนี 3 ทรัสตีสามารถนําเสนอต่อทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอขออนุมตั ิได้

การประเมินมูลค่ า
ทรัพย์ สิน

ตามทีVทรัสตีเห็นสมควร
(ข) ทรั สตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรั สต์ ในการเข้ าทําสัญญาเพืVอกู้ยืมเงิ นหรื อก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(ค) กรณีทีVกองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันสําหรับการกู้ยืมเงิน ในการกู้ยืมเงินและจัดหา
หลักประกันดังกล่าว กองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
3 3
เว้ นแต่ในกรณีทีV (1) เป็ นการจัดหาหลักประกันเพิVมเติมโดยไม่มีผลเป็ นการเพิVมวงเงิน
หลักประกันทีVกองทรัสต์เคยให้ ไว้ สาํ หรับการกู้ยืมเงิน (2) เป็ นการกู้ยืมครัง3 ใหม่เพืVอใช้
ในการชําระหนี 3เงินกู้เดิม (Refinance) ซึVงการกู้ยืมครัง3 ใหม่ไม่เกินวงเงินกู้เดิม โดยมี
เงืVอนไขตามสัญญากู้ยืมครัง3 ใหม่นนเที
ั 3 ยบเท่าหรื อดีกว่าเงืVอนไขตามสัญญากู้ยืมครัง3
ก่อนหน้ า และหลักประกันทีVกองทรัสต์จะให้ แก่เจ้ าหนี 3ของกองทรัสต์สําหรับการกู้ยืม
ครัง3 ใหม่มีจํานวนเท่าเดิมหรื อน้ อยลง หรื อ (3) ผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนีร3 ายเดิมโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องตามสัญญากู้ยืมเงินและ/หรื อ หลักประกันทีVมีอยู่แล้ วแต่เดิมให้ ผ้ รู ับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องซึงV เป็ นผู้ให้ ก้ หู รื อเจ้ าหนี 3รายใหม่
(ง) กรณี ทีVก องทรั ส ต์ ก้ ูยื มเงิ นเพืVอ นํา มาใช้ เ พืVอการดูแล ซ่อมบํารุ งรั กษา หรื อปรั บ ปรุ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิVมเติมบนทีVดินทีVมีอยู่แล้ วซึVง
เป็ นของกองทรั ส ต์ ห รื อ ทีV ก องทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า เพืV อ ประโยชน์ ใ นการจั ด หา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีVเหลืออยู่
ตามสัญญาเช่าด้ วย
(จ) ในกรณีทีVกองทรัสต์จะมีการกู้ยืมเงิน ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVในเรืV องดังต่อไปนี 3
(1) การเปิ ดเผยจํานวนเงินกู้ยืม และเงินกันสํารองเพืVอชําระหนี 3ตามสัญญากู้ยืมเงิน
หรื อตามทีVมีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี จนกว่าจะชําระหนี 3เสร็ จสิ 3น
(ถ้ ามี) ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ช3 วน และแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์
(2) การกําหนดวงเงินกันสํารองตาม (1) ทีVเหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืม
หรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี 3 ผลกระทบต่อการ
จ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงิ นสดทีVเกิ ดจากการ
ขาดทุนทีVยงั ไม่เกิดขึ 3น (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
(3) การกําหนดให้ กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดทีVมี
สภาพคล่อ งไม่เ พี ย งพอทีV จะกัน เงิ น สํา รอง ไปรวมเพืV อ การกัน สํา รองในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป
7. กองทรั ส ต์ อ าจกู้ยื ม เงิ น โดยการขอสิน เชืV อ จากธนาคารพาณิ ช ย์ สถาบัน การเงิ น บริ ษั ท
ประกันภัยและ/หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลอืVนใดทีVสามารถให้ สินเชืVอแก่กองทรัสต์ได้ หรื อการ
ออกตราสารหรื อเข้ าทํา สัญญาทีVมี ลกั ษณะเป็ นการกู้ยื ม ก่ อภาระผูก พันแก่ทรั พย์ สินของ
กองทรั ส ต์ และ/หรื อ ทํ า ธุ ร กรรมทีV เ กีV ย วข้ องกับ บุ ค คลทีV เ กีV ย วโยงกัน ของทรั ส ตี ไ ด้ ตาม
หลักเกณฑ์ ทีV คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. และคํ าสัVงทีV เกีV ยวข้ อ งอืV นใดทีV
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
8. ในกรณีทีVกองทรัสต์ ลงทุนในทรั พย์ สินหลักโดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัททีVกองทรั สต์ ถือหุ้น หาก
บริ ษัทดังกล่าวจะมีการกู้ยืมเงินไม่ว่าด้ วยวิธีการใด การกู้ยืมเงินของบริ ษัทดังกล่าวจะต้ องมี
ลักษณะเช่นเดียวกับทีVกําหนดในข้ อ 1 ถึงข้ อ 7 โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของสัดส่วนการ
กู้ยืมเงินตามข้ อ 4 ให้ พิจารณาเฉพาะในชันของกองทรั
3
สต์
การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุน
1. ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVแต่งตังผู
3 ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้ อง
เป็ นบุคคลทีVได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีV

การทําธุรกรรม
ระหว่ างกองทรัสต์ กบั
ผู้จัดการกองทรัสต์
หรือบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์

การทําธุรกรรมทีเป็ น
การขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ระหว่ าง
กองทรัสต์ กับทรัสตี

เกีVยวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
2. การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง
ครัง3
3. ต้ อ งดํ า เนิ น การประเมิ น ตามรู ป แบบทีV กํ า หนดในสัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ เพืV อ วัต ถุป ระสงค์
สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์
4. ต้ องมีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึงV ปี นับแต่วนั ทีVมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครัง3
ล่าสุด
5. ในกรณีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยทางอ้ อม การประเมินมูลค่าหรื อการสอบ
ทานการประเมิ น มูล ค่า ทีV ก ระทํ า ในชัน3 ของกองทรั ส ต์ ให้ คํ า นึง ถึ ง ภาระภาษี ข องบริ ษั ท ทีV
กองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้น และปั จจัยอืVนทีVอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์
ลงทุนโดยทางอ้ อมด้ วย
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อืVนทีVกองทรัสต์ลงทุน
1. ใช้ มลู ค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกีVยวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีVออกโดย
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม
2. ในกรณีหลักเกณฑ์ตามข้ อ 1 ไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใด ให้ ใช้ มลู ค่า
ทีVเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทีVยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
หลัก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ เ ป็ นไปตามทีV กํ า หนดในสัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ และ
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจั ด ทํ า และส่ ง รายงานมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แ ละมู ล ค่ า
หน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึVงผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ วต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน3 นอกจากนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดทํา
และส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละ
เดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละเดือน
1. ด้ านสาระของรายการ ต้ องเป็ นธุรกรรมทีVเข้ าลักษณะทีVกําหนดในสัญญานี 3
2. ด้ านระบบในการอนุมตั ิ ต้ องผ่านการดําเนินการตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญานี 3 (เว้ นแต่การ
ทําธุ รกรรมระหว่า งกองทรั ส ต์ กับ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ หรื อบุคคลทีVเ กีV ยวโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ทีVได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 3ชวน)
เช่น ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อในกรณีทีVเป็ นธุรกรรมทีVมีมลู ค่าเกินกว่าหนึVงล้ านบาท
หรื อตังแต่
3 ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ขึ 3นไป แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูง
กว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
ในกรณีทีVเป็ นธุรกรรมทีVมีมูลค่าตังแต่
3 20,000,000 บาทขึ 3นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แล้ ว แต่มูล ค่า ใดจะสูง กว่า ต้ อ งได้ รั บ มติ ข องทีV ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
3
้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีVมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่
ว่าการกระทํานันจะเป็
3
นไปเพืVอประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืVน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีเV ป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นว่าได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะทีV
เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเV กีVยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีVได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน ทังนี
3 3 การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ าน
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 3
1. เป็ นการเปิ ดเผยผ่า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ บัง คับ ของตลาดหลักทรั พย์ ทีV เ กีV ย วกับเรืV อ ง
ดังกล่าว หรื อช่องทางอืVนใดทีVผ้ ูถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้
อย่างทัวV ถึง
2. มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีVสมเหตุสมผล ซึงV ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน

การเปิ ดเผยข้ อมูล
ของกองทรัสต์

การจ่ ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์

3. มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านทีVชดั เจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้ องไม่น้อ ยกว่า 14 วัน เว้ นแต่ในกรณี ทีVมี การขอมติผ้ ูถื อหน่ว ยทรั สต์ เ พืVอเข้ าทํ า
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั 3
4. ในกรณีทีVผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการทีVมีการเปิ ดเผยตามข้ อ 3.
ข้ างต้ น ในจํานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
3
ทรัสตีจะ
กระทําหรื อยินยอมให้ มีการทําธุรกรรมทีVเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้
1. ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVและความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามทีVกําหนดในสัญญานี 3
หากผู้จัด การกองทรั สต์ ปฏิ บัติหน้ าทีV บกพร่ อง หรื อไม่ปฏิบัติหน้ าทีVให้ ถูก ต้ องครบถ้ วน ซึVง
รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศทีV
เกีVยวข้ องกําหนด หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ เปิ ดเผยข้ อมูลทีVทําให้ ผ้ อู ืVนสําคัญผิด หรื อไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลทีVควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ปกปิ ด ข้ อมูลทีVควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ อความ
ทีVอาจทําให้ สําคัญผิดเกีVยวกับการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีVให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจนเกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อกองทรัสต์ ให้ กองทรัสต์มีสิทธิ
เรี ย กร้ องโดยตรงต่อ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ เ พืVอ ได้ รั บชดเชยความเสียหายใดๆ จากผู้จัด การ
กองทรัสต์จนเต็มจํานวนตามทีVกองทรัสต์ต้องเสียหายจริ ง
2. นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีVกําหนดข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีทีVมีประกาศ หรื อคําสังV ใดของ
ตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ สํานัก งาน ก.ล.ต. กํ าหนดให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ มีห น้ าทีV ต้อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนําส่งสารสนเทศใดอันเกีVยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิ
หน้ าทีVของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามประกาศ หรื อคําสังV ดังกล่าว
ด้ วย
1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
ของกําไรสุทธิ ทีVปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี (กําไรสุทธิทีVปรับปรุ งด้ วยรายการดังต่อไปนี 3 (1)
การหักกําไรทีVยงั ไม่เกิดขึ 3น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการ
ประเมินค่าทรั พย์ สินของกองทรั สต์ รวมทัง3 การปรั บปรุ งด้ วยรายการอืVนตามแนวทางของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพืVอให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ (2) การหักด้ วยรายการ
เงินสํารองเพืVอการชําระหนี 3เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงิน
ทีVได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี 3ชวนหรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
แล้ วแต่กรณี) โดยประโยชน์ตอบแทนทีVจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั 3 งเป็ น ประโยชน์
ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) (หากมี) ทังนี
3 3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง3 ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีทีVกองทรัสต์มีการเพิVมทุน กองทรัสต์อาจมี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง3 ต่อรอบปี บัญชีได้ เพืVอประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ซึงV ถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิVมทุน
2. สําหรับการลงทุนทางอ้ อมของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นนัน3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้ บริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กองทรัสต์เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ า
สิบ (90) ของกํ าไรสุทธิ ของรอบปี บัญชี ของบริ ษัททีVกองทรั สต์ เข้ าลงทุน โดยไม่ขัดแย้ งกับ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
บริ ษัททีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพืVอให้ กองทรัสต์สามารถดําเนินการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ตามความเหมาะสม
3. ในกรณีทีVกองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
4. หลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนและผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ทีV มี สิท ธิ ใ นการได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์เป็ นไปตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์

การขอมติและการ
ประชุมผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์

1. การขอมติเพืVออนุมตั ิในเรืV องใดๆ ในการบริ หารจัดการและการดําเนินงานของกองทรัสต์ตามทีV
สัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ และพ.ร.บ. ทรั ส ต์ กํ า หนดนัน3 ให้ ก ระทํ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารจัด ประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เท่านัน3
2. เหตุในการขอมติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี 3
2.1 การได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึV ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก ทีV มี มูล ค่ า ตัง3 แต่ ร้ อยละ 30 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
2.2 การออกตราสารหนี 3หรื อหลักทรัพย์ประเภทหนี 3 หรื อการกู้ยืมเงินทีVกองทรัสต์ต้องจัดหา
หลักประกัน
2.3 การเพิVมทุน หรื อการลดทุนชํ าระแล้ วของกองทรั สต์ ทีV มิได้ ระบุไ ว้ เป็ นการล่วงหน้ าใน
สัญญานี 3
2.4 การเพิVมทุนแบบมอบอํานาจทัวV ไปของกองทรัสต์
2.5 การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ซึVงมี
ขนาดรายการตังแต่
3 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
2.6 การเปลียV นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
2.7 การเปลีVยนแปลงหรื อถอดถอนทรั สตี หรื อผู้จัดการกองทรั สต์ ตามทีVสญ
ั ญาก่อตัง3
ทรัสต์กําหนด
2.8 การแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาฉบับนี 3ในเรืV องทีVกระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
2.9 การเลิกกองทรัสต์
2.10 กรณี อืVนใดทีVทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ นหรื อสมควรทีVจะเสนอเรืV องให้ ทีVประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรืV องดังกล่าว
3. ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ซึVงต้ องจัดให้ มีขึ 3นภายในสีVเดือนนับ
แต่วนั สิ 3นรอบปี บัญชีของกองทรัสต์
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึVงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีV
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดมี
3
สิทธิ เข้ าชืVอกันทําหนังสือขอให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
5. ในกรณี เ รืV องใดทีV ทรั สตีเ ห็นว่าเป็ นกรณี จํ าเป็ นหรื อสมควรทีVจะเสนอเรืV อ งให้ ทีVประชุมผู้ถื อ
หน่ว ยทรั ส ต์ พิ จ ารณาและมี มติ ใ นเรืV อ งนัน3 ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ จัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
6. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าทีVในการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVสญ
ั ญา
ก่อตังทรั
3 สต์กําหนด
ในกรณีตามข้ อ 4 และ ข้ อ 5 หากผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ ดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วนั ทีVได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และ/
หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้
7. การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่น้อย
กว่ากึVงหนึงV ของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั3
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
3
งจะเป็ นองค์ประชุม โดยให้ ทรัสตี
แต่งตังบุ
3 คคลหนึงV เป็ นประธานในทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ซึงV ประธานในทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีอํานาจหน้ าทีตV ามทีVระบุในสัญญา
8. เว้ นแต่สญ
ั ญานี 3จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืVน มติของทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี 3
(ก) ในกรณีทวัV ไป ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ในกรณีดงั ต่อไปนี 3 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
3
้
ถือหน่วยทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลักทีVมีมลู ค่าตังแต่
3 ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
(2) การเพิVมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีVมิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ า
ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
(3) การเพิVมทุนแบบมอบอํานาจทัวV ไปของกองทรัสต์
(4) การทํ า ธุ ร กรรมกับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลทีV เ กีV ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ ซึงV มีขนาดรายการตังแต่
3 20,000,000 บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
(5) การเปลียV นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(6) การเปลียV นแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ ตามทีVสญ
ั ญาก่อตังทรั
3 สต์กําหนด
(7) การแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ในเรืV องทีVกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่างมีนยั สําคัญ
(8) การเลิกกองทรัสต์
ทังนี
3 3 ภายใต้ บงั คับแห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศทีVเกีVยวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตังบุ
3 คคลหนึVงเพืVอทํา
หน้ าทีVเป็ นประธานในทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรืV องทีVทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์มสี ว่ น
ได้ เสีย ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีทีVทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การ
กองทรั สต์ เป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ ) ในกรณี ทีVทรั สตีมีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
นําเสนอรายชืVอบุคคลเพืVอให้ ทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังให้
3 เป็ นประธานในทีVประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ
3 ในกรณีทีVทงทรั
ั 3 สตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสียในวาระใด ให้ ทีV
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังบุ
3 คคลใดบุคคลหนึVงขึ 3นเป็ นประธานในทีVประชุม ทังนี
3 3 ทีV
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงั กล่าวจะไม่นบั รวมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึVงเป็ นบุคคลทีVเกีVยวโยงกับท
รัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์
การพิจารณาของทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดทีVประธานในทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสว่ น
ได้ เสีย ให้ ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน3 และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําเสนอรายชืVอบุคคล
เพืVอให้ ทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังให้
3 เป็ นประธานในทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
วาระนันๆ
3
การจํากัดสิทธิในการ สัญญานีไ3 ด้ กําหนดข้ อจํ ากัดสิทธิ ในการรั บประโยชน์ และสิทธิ ในการออกเสียง ในกรณี ทีVมีการ
รับประโยชน์ ตอบ
จั ด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดซึV ง ไม่ เ ป็ นไปตาม ประกาศ
แทน การจัดการกับ ทจ. 49/2555 โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
ประโยชน์ ตอบแทน หน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
3
สต์ นอกจากนี 3 บริ ษัท ต้ องไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์
และสิทธิออกเสียง
ให้ แก่ ผ้ ูลงทุนต่า งด้ า วเกิ น ร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่ว ยทรั ส ต์ ทีVจํ าหน่า ยได้ แล้ วทัง3 หมดของ
ลงคะแนนของผู้ถอื
กองทรั สต์ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทีVถือหน่วยทรั สต์ เกิ นกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีV
หน่ วยทรัสต์
กําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 มีข้อจํ ากัดสิทธิ ในการรั บประโยชน์ตอบแทน โดยจะได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าทีVเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนทีVอยู่ในอัตราทีVประกาศ
ทจ. 49/2555 กําหนด โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการคํานวณหาจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิ
ในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายทีVอยู่ในกลุ่มบุคคลนัน3 โดยจะใช้
วิธีการเฉลียV ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ น
ฐานในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทังนี
3 3 เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
สังV การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืVน ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีVไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

สิทธิ หน้ าทีและ
ความรับผิดชอบ
ของทรัสตี

การจํากัดความรับ
ผิดของทรัสตีและ
การชดใช้ ความ
เสียหายให้ แก่ ทรัสตี
การแต่ งตัง( เงือนไข
และวิธีการ
เปลียนแปลง และ
ค่ าตอบแทนของ
ทรัสตี

นันให้
3 ตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืVนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะ
พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้ รับในคราวนัน3 หรื อในคราว
อืVนใด
ทรั สตีมีสถานะเป็ นนิติบุคคล มีอํานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง3 มีสิทธิ ในฐานะ
ผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ และมีหน้ าทีVจดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีVเกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใดๆ จาก
การปฏิบตั ิหน้ าทีVของทรัสตี หากทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีVด้วยความซืVอสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยีVยงผู้
มีวิชาชีพ รวมทังด้
3 วยความชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพืVอประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญานี 3 ตลอดจนกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง และข้ อผูกพันทีV
ได้ ให้ ไว้ เพิVมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการนี 3 แม้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีVเกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
วรรคหนึงV ให้ ทรัสตียงั มีหน้ าทีVดําเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ทีVก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ เพืVอให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง
ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีVเกิดขึ 3นแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใดๆ จาก
การกระทํา หรื อการงดเว้ นกระทําการใดๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีVโดย
สุจริ ต และได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีVของ
ผู้จดั การกองทรัสต์เพืVอให้ เป็ นไปตามสัญญานี 3 และพ.ร.บ. ทรัสต์ตลอดจนประกาศทีVเกีVยวข้ องแล้ ว
ในกรณีเช่นว่าให้ กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิเรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพืVอให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายทีVเกิดขึ 3นให้ แก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามความ
เป็ นจริ ง
ทังนี
3 3 หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีVได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจําเป็ น
เพืVอป้องกัน ยับยัง3 หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั3
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอืVนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี 3ได้
ทังนี
3 3 ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดในสัญญานี 3
ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญาใดๆ ซึVงทรัสตีได้ กระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึง
ความรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจากหรื อทีVเกีVยวกับทรัพย์สินใดๆ ของกองทรัสต์ให้ มีจํานวนจํากัด
โดยทรัสตีจะต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจํานวนเงินชดใช้ ค่าเสียหายทีVทรัสตีจะ
ได้ รับตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญา ทัง3 นี 3 การจํากัดความรั บผิดนีต3 ้ องไม่ขดั กับสัญญานี 3หรื อพ.ร.บ.
ทรัสต์กําหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริ ตหรื อโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ในกรณีเช่นว่านี 3
ทรัสตีจะมีข้อยกเว้ นความรับผิดมิได้
1. การแต่งตังทรั
3 สตีรายใหม่จะต้ องกระทําโดยอาศัยมติ ของทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
2. ทรัสตีจะพ้ นสภาพจากการเป็ นทรัสตีเมืVอเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงV ดังต่อไปนี 3
(ก) ทรัสตีลาออกจากการทําหน้ าทีV
(ข) ทรัสตีถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อ สิ 3นสภาพนิติบคุ คล
(ค) ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชี
(ง) ทรัสตีถกู ถอดถอนจากการทําหน้ าทีV ตามทีVกําหนดในสัญญา
(จ) ทรัสตีหยุดประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อตามคําสังV พักการประกอบ
ธุ ร กิ จ เป็ นทรั ส ตี เ ป็ นการชัVว คราวหรื อ สัVง เพิ ก ถอนการอนุญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เป็ นทรัสตี
3. ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยอาศั ย มติ ไ ม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั ง3 หมดของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมืVอปรากฏ
ว่าทรัสตีมิได้ จัดการทรัสต์ตามหน้ าทีVทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ พ.ร.บ. ทรั สต์ หรื อ
กฎหมายอืVนใดซึVงมิใช่ความผิดลหุโทษ และทรั สตีไม่อาจเยียวยาแก้ ไขให้ สิ 3นไปได้ ภายใน

ผู้จัดการกองทรัสต์
และหน้ าทีของ
ผู้จัดการกองทรัสต์

การเปลียนแปลง
หรือถอดถอน
ผู้จัดการกองทรัสต์

ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
4. หากมีการเปลีVยนแปลงทรั สตีไม่ว่าในกรณี ใดก็ ตาม สัญญานีย3 ังคงมีผลบังคับใช้ และไม่มี
ผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ ทังนี
3 3 เมืVอทรัสตีรายใหม่เข้ าทําหน้ าทีVแทนทรัสตีรายเดิม
ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิและหน้ าทีVของคูส่ ญ
ั ญาทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี 3ทุกประการ
5. ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิหน้ าทีVในฐานะทีVเป็ นผู้ทีVมีวิชาชีพซึVงได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วยความ
ระมัดระวัง ซืVอสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง ตลอดจน
ข้ อผูกพันทีVได้ ให้ ไว้ เพิVมเติมในเอกสารทีVเปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดอย่างไม่มีข้อจํากัดความรับผิด ในกรณีทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีV ทังนี
3 3 ผู้จัดการกองทรัสต์ มีอํานาจหน้ าทีVและความรั บผิดชอบหลักทีVเกีV ยวข้ องกับการดูแล
จัดการกองทรัสต์ ซึงV รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
ในกรณีทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้ บุคคลอืVนรับดําเนินการในงานทีVอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน กล่าวคือ ในฐานะเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ผู้จดั การกองทรัสต์มี
หน้ าทีV คัด เลื อ กผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ด้ วยความรอบคอบระมัด ระวัง เพืV อ ให้ ได้ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ทีVมีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริ ห ารจัด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึV ง เป็ นกองทรั ส ต์ ตลอดจนจัด ทํ า สัญ ญาแต่ ง ตัง3 ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ให้ สอดคล้ องและไม่ขดั กับสัญญานี 3และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ดังกล่าวเพืVอให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีVและความรับผิดชอบเป็ นไป
ตามทีVกําหนดในสัญญานี 3
1. เหตุในการเปลียV นแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ได้ แก่
(ก) ผู้จดั การกองทรัสต์ลาออก
(ข) ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทําหน้ าทีVด้วยเหตุตามทีVกําหนดในสัญญา
(ค) สํานักงาน ก.ล.ต. สังV เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์หรื อสังV พัก
การให้ ความเห็นชอบของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาการให้ ความ
เห็นชอบทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ง) ผู้จดั การกองทรัสต์สิ 3นสภาพนิติบคุ คลหรื อชําระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ น
คําสังV พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน3 ฟูกิจการของผู้จดั การ
กองทรัสต์
(จ) ผู้จัดการกองทรัสต์ ดําเนินการควบรวมกิจการ หรื อโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอก
ตามวิธีการทีVกําหนดไว้ ในสัญญา
2. ทรั ส ตี เ ป็ นผู้มี อํ า นาจในการถอดถอนผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ให้ ท รั ส ตี เ รี ย กประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพืVอขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เมืVอปรากฏเหตุในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์
โดยการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ให้ มีผลเมืVอมีการเลิกสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จัดการกองทรัสต์
โดยทรัสตี ทังนี
3 3 ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายใดๆ ทีVเกิดขึ 3นกับผู้จดั การกองทรัสต์เพราะ
การถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์
3. ทรัสตีจะขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพืVอแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่
ปรากฏเหตุตามข้ อ 1 ข้ างต้ นและแต่งตังบุ
3 คคลทีVผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีVได้ รับมติ ทังนี
3 3 ในกรณีทีVไม่สามารถดําเนินการแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ตามวิธีการดังกล่าว ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลาทีVจําเป็ นและสมควร
4. ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายเดิม มีหน้ าทีVดําเนิน การตามทีVจําเป็ นเพืVอให้ ทรั ส ตี หรื อผู้จัดการ
กองทรั สต์ รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีVต่อไปได้ ซึVงการดําเนินการดังกล่าว
รวมถึงการลงลายมือชืVอในหนังสือเพืVอรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิVงทีVสง่ มอบให้ ทรัสตี

5.

ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่าย

1.

2.

การแก้ ไขเพิมเติม
สัญญา

1.
2.
3.
4.
5.

6.

หรื อผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ด้วย นอกจากนี 3 ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมต้ องปฏิบตั ิตาม
หน้ าทีVภายหลังจากการลาออกตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ด้วย
ในกรณีทีVกองทรัสต์ได้ ทําสัญญา หรื อข้ อตกลงกับบุคคลใดๆ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน และใน
สัญญา หรื อข้ อตกลงดังกล่าวมีข้อกําหนดให้ การเปลียV นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นไป
ตามเงืVอนไขใดๆ การเปลียV นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องเป็ นไปตามเงืVอนไขทีVกําหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อข้ อตกลงนันด้
3 วย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีVเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีVจะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้ จ่ายทีV
จําเป็ นและสมควรซึVงเกีVยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยตรง โดยจะเรี ยกเก็บได้ ไม่
เกินอัตราทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีVเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ เป็ นไปตามอัตราทีVธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)
(ข) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ว ยทรั ส ต์ ให้ เป็ นไปตามอัตราทีV นายทะเบี ยนหน่ว ยทรั ส ต์
กําหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรื อใบหน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไป
ตามอัตราทีVนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
(ง) ค่าธรรมเนียมประเภทอืVนๆ
ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ให้ เป็ นไปตามอัตราทีVทรัสตีและยทรัสต์กําหนดหรื อนายทะเบียนหน่ว
ค่าใช้ จ่ายอืVนๆ ทีVผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ให้
เป็ นไปตามทีVจ่ายจริ ง
การแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ต้องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
3
สต์
และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
การแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ในเรืV องทีVกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิVมเติมตามคําสังV ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตาม
มาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์
การแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ ในประเด็นทีVไม่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นการแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดทีVเห็นได้ ชดั แจ้ ง คู่สญ
ั ญาสามารถกระทําได้ โดยไม่ต้องขอมติของทีVประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
การแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตัง3 ทรั สต์กรณี มีการเปลีVยนแปลงแก้ ไขเพิVมเติมกฎหมาย หรื อ
ระเบียบหรื อคําสังV
ในกรณีทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืVนใดทีVมีอํานาจตาม
กฎหมายทีVเกีVยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังV หนังสือเวียน คําผ่อน
ผัน ยกเลิก หรื อ เปลียV นแปลง แก้ ไข หรื อเพิVมเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังV
ทีVใช้ อยู่ในปั จจุบัน ให้ ทรัสตีมีอํานาจในการแก้ ไข เปลีVยนแปลง เพิVมเติมสัญญานีไ3 ด้ ตามทีV
เห็นสมควรโดยปรึ กษาหารื อร่ วมกับผู้จัดการกองทรั สต์ ทัง3 นี 3 เพืVอให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังV ทีVเปลียV นแปลงหรื อแก้ ไขหรื อเพิVมเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอ
มติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิVมเติมสัญญานี 3ในกรณีอืVนใดอันจะเป็ นคุณต่อกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรั สต์มากกว่าข้ อตกลงและเงืV อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์
โดยรวมในทางทีV ทํ า ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ สี ย ประโยชน์ ให้ ทรั ส ตี มี อํ า นาจในการแก้ ไข
เปลีV ย นแปลง เพิV ม เติ ม สัญ ญานี ไ3 ด้ ต ามทีV เ ห็ น สมควรโดยปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกับ ผู้จัด การ

การเลิกกองทรัสต์

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

9. สัญญาเงินกู้ยมื
ผู้ให้ ก้ ู

ผู้ก้ ู

กองทรัสต์ ทังนี
3 3 การแก้ ไข เปลียV นแปลง เพิVมเติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จําต้ องขอมติทีVประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ เมืVอปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี 3
1. เมืVอจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย
2. เมืV อ มี ก ารจํ า หน่า ยทรั พ ย์ สิน หลัก และผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การเพืV อ ให้
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรื อไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีVจําหน่ายไป
ซึงV ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
3. กรณี ทีVมี เหตุต้ องเปลีVยนแปลงผู้จัด การกองทรั ส ต์ แต่ทรั สตีไ ม่ส ามารถหาผู้ทีV มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็ นผู้จัด การกองทรั สต์ ร ายใหม่ไ ด้ ภายในระยะเวลาทีVสํา นักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด นับแต่วนั ทีVการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมสิ 3นสุด และทรัสตี
ได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอแต่งตังผู
3 ้ จัดการ
กองทรั ส ต์ ร ายใหม่ แ ล้ วแต่ ยั ง ไม่ ส ามารถแต่ ง ตั ง3 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ไ ด้
ในกรณีดงั กล่าวนี 3 ให้ ทรัสตีขอมติทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
4. เมืV อ มี เ หตุต้ อ งเปลีVย นแปลงทรั ส ตี แ ต่ มิ อ าจแต่ง ตัง3 ทรั ส ตี ร ายใหม่ เพราะมี เ หตุอัน มิ อ าจ
หลีกเลียV งได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
3 สตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจ
แต่งตังได้
3 และศาลได้ มีคําสังV ให้ เลิกกองทรัสต์
5. เมืVอทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดในสัญญานี 3
การปฏิบตั ิหน้ าทีVของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี 3 ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มี
หน้ าทีVใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินการเพืVอป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ ดําเนินการดังต่อไปนี 3
1. ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อืVนทีVอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุ
ของกองทรัสต์ และหากมีกรณีทีVอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถ
แสดงได้ วา่ มีกลไกทีVจะทําให้ เชืVอมันV ได้ วา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพืVอประโยชน์
ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีVยวกับเรืV อง
ดังกล่าวทีVกําหนดในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
2. ในกรณีทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อืVนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทีV
ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อืVน
นัน3
3. ทรัสตีจะไม่เข้ าทํารายการใดทีVอาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าทีVได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น
การซื 3ออสังหาริ มทรั พย์ จากบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรัสตีซึVงอาจทําให้ ทรัสตีไม่สามารถให้
ความเห็นเกีVยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอืVนใดทีVสามารถให้ สินเชืVอแก่
กองทรัสต์ได้ ซึงV อาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
และ/หรื อนิติบคุ คลอืVนใดทีVเป็ นบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรัสตี
ทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี 3 (“TPRIME”)
โดยทรัสตี

วงเงินกู้ทีV 1: วงเงินกู้ระยะยาว จํ านวนรวมไม่เกิน 2,150 ล้ านบาท เพืVอใช้ สําหรั บการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง3 แรกและ/หรื อเพืVอให้ บริ ษัทเอ็กเชน ทาว
เว อร์ กู้ ยื ม ห รื อ เ พืV อ ใ ห้ ก อ งท รั สต์ เ ข้ า รั บภา ระ ห นี เ3 งิ นกู้ ทีV บริ ษั ทเ อ็ กเ ช น
ทาวเวอร์ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในฐานะผู้ ให้ กู้ ซึV ง สามารถเบิ ก ถอนเงิ น กู้ วงเงิ น กู้ ทีV 1 ได้
ครัง3 เดียว
วงเงินกู้ทีV 2: วงเงิ นสินเชืV อ หมุน เวี ยน จํ า นวนรวมไม่เ กิ น 110 ล้ านบาท โดยมีว งเงิ นย่อย (1)
ประเภทเงินกู้ระยะสันจํ
3 านวนรวมไม่เกิน 100 ล้ านบาท เพืVอใช้ สนับสนุนการซ่อม
บํารุงและปรับปรุงของทรัพย์สนิ หลักทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน และ/หรื อกองทรัสต์ให้
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ กู้ยืมเพืVอใช้ สนับสนุนการซ่อมบํารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สิน
ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ และ (2) ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีเพืVอใช้ สนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานและบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ และ/หรื อ เพืV อ ใช้ สนับ สนุน การ
ดําเนินงานและบริ หารทรัพย์สินของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จํานวนรวมไม่เกิน 20
ล้ านบาท โดยบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถขอร่ วมเบิกใช้ เงินเบิกเกินบัญชีได้ ไม่
เกิน 10 ล้ านบาทจากจํานวนรวมทังหมดข้
3
างต้ น และกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับชําระหนี 3
ทีVเกิดขึ 3นทังหมด
3
วงเงินกู้ทีV 3: วงเงิ น สิน เชืV อ คํ า3 ประกัน จํ า นวนรวมไม่เ กิ น 20 ล้ า นบาท เพืV อ คํ า3 ประกัน การใช้
สาธารณูปโภคของโครงการเเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ โดย
บริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ สามารถขอร่ วมเบิกใช้ วงเงิ นสินเชืV อคํา3 ประกันนีไ3 ด้ และ
กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับชําระหนี 3ทีVเกิดขึ 3นทังหมด
3
อั ต ราดอกเบี ย( และ วงเงินกู้ทีV 1: อัตราดอกเบี 3ยคงทีVหรื ออ้ างอิงตามอัตราดอกเบี 3ย MLR (Minimum Loan Rate) โดย
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
อัตราดอกเบี 3ยในปี แรกจะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate) ลบร้ อยละ 1.5 และ
ดอกเบี 3ยสูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate)
เกี ยวกั บ การจั ด หา
เงินกู้ยมื
วงเงินกู้ทีV 2: (1) อัตราดอกเบี 3ยคงทีVหรื ออ้ างอิงตามอัตราดอกเบี 3ย MOR (Minimum Overdraft
Rate) สําหรับวงเงินกู้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี โดยอัตราดอกเบี 3ยในปี แรกจะไม่เกิน
MOR (Minimum Overdraft Rate) และดอกเบี 3ยสูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้จะไม่
เกิน MOR (Minimum Overdraft Rate) บวกร้ อยละ 1
(2) สําหรับวงเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสัน3 อัตราดอกเบี 3ยคงทีVหรื ออ้ างอิงตามอัตรา
ดอกเบี 3ย MLR (Minimum Loan Rate) โดยอัตราดอกเบี 3ยในปี แรกจะไม่เกิน MLR
(Minimum Loan Rate) ลบร้ อยละ 1.5 และดอกเบี 3ยสูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้จะ
ไม่เกิน MLR (Minimum Loan Rate)
อนึงV (ก) อัตราดอกเบี 3ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลียV ของอัตราดอกเบี 3ยสําหรับเงินกู้
ของลูกค้ ารายใหญ่ ชัน3 ดีของธนาคารพาณิ ชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) ซึงV อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลีVยนแปลงได้ ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละ
แห่ง และ (ข) อัตราดอกเบี 3ย “MOR” (Minimum Overdraft Rate) คืออัตราดอกเบี 3ยสําหรับเงินกู้
เบิกเกินบัญชีของลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั 3 ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึVงอัตราดังกล่าวอาจ
มีการเปลียV นแปลงได้ ตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วงเงินกู้ทีV 3:
ค่าธรรมเนียมอัตราไม่เกินร้ อยละ 1 ต่อปี ในปี แรก และไม่เกินร้ อยละ 2 ต่อปี
ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้
ทังนี
3 3อาจมีค่าธรรมเนียมเกีVยวกับการจัดหาเงินกู้ยืมตามทีVกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ูอาจจะกําหนดใน
สัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
ระยะเวลาเบิกใช้
วงเงินกู้ทีV 1: ระยะ 3 เดือนนับตังแต่
3 วนั ทีVของสัญญาเงินกู้
เงินกู้
วงเงินกู้ทีV 2: ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
3 วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ทีV 1 โดยผู้ให้ ก้ ูสามารถพิจารณา
ทบทวนหรื อต่อวงเงินเป็ นรายปี
วงเงินกู้

วงเงินกู้ทีV 3: ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่
3 วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ทีV 1 โดยผู้ให้ ก้ ูสามารถพิจารณา
ทบทวนหรื อต่อวงเงินเป็ นรายปี
ระยะเวลาชําระคืน
วงเงินกู้ทีV 1: ระยะเวลารวมไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่
3 วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ทีV 1 (“วันครบกําหนดชําระหนี 3
สุดท้ าย”)
เงินกู้และการสิน( สุด
สัญญาเงินกู้
วงเงินกู้ทีV 2: สําหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่
3 วนั เบิกเงินกู้วงเงินกู้ทีV 1 ทังนี
3 3
อาจมีการพิจารณาต่อระยะเวลาเป็ นรายปี แต่ทงนี
ั 3 3ต้ องชําระคืนทังหมดไม่
3
เกินวัน
ครบกําหนดชําระหนี 3สุดท้ าย
สําหรับวงเงินกู้ระยะสัน3 ชําระคืนทังหมดครั
3
ง3 เดียวในวันทีVครบกําหนดของตัว สัญญา
ใช้ เงินแต่ละใบ แต่ทงนี
ั 3 3ต้ องชําระคืนทังหมดไม่
3
เกินวันครบกําหนดชําระหนี 3สุดท้ าย
วงเงินกู้ทีV 3: ระยะเวลา 1 ปี นับ ตัง3 แต่ วัน เบิ ก เงิ น กู้ วงเงิ น กู้ ทีV 1 ทัง3 นี อ3 าจมี ก ารพิ จ ารณาต่ อ
ระยะเวลาเป็ นรายปี แต่ทงนี
ั 3 ต3 ้ องชํ าระคืนทัง3 หมดไม่เกิ นวันครบกําหนดชํ าระหนี 3
สุดท้ าย
การชําระเงินต้ น
ชํ า ระคื น โดยการทยอยชํ า ระและ/หรื อ ครั ง3 เดี ย วทัง3 จํ า นวนตามทีV ร ะบุใ นสัญ ญาเงิ น กู้ สัญ ญา
หลักประกัน และเอกสารทางการเงินทีVเกีVยวข้ องซึงV คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน อย่างไรก็ตามยอดเงินกู้
คงค้ างทังหมดจะถู
3
กชําระ ณ วันครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ โดย ณ วันครบกําหนดอายุสญ
ั ญา
เงินกู้ ในปี ทีV 5 บริ ษัทในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้ วยวิธีต่างๆ
โดยจะคํานึงถึงสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน3 เพืVอประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ เช่น
การเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิVมเติม การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิ ชย์ สถาบัน
การเงิน บริ ษัทประกันภัย และ/หรื อนิติบคุ คลประเภทอืVน เพืVอชําระคืนหนี 3เดิม (Refinancing) เป็ น
ต้ น
การชําระดอกเบีย(
ชําระรายเดือน
หลักประกันการกู้ยมื 1. จํานองทีVดินและ/หรื อสิงV ปลูกสร้ างของอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. สัญญาหลักประกันทางธุรกิจบนทรัพย์สนิ หลักประกันทางธุรกิจดังต่อไปนี 3
2.1 สัญญาเช่าทีVดิน และสิงV ปลูกสร้ างของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
2.2 กรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี 3
• ประกันภัย ความเสีVย งภัย ทรั พย์ สิน (All Risks Insurance) ของโครงการเอ็ กเชน
ทาวเวอร์
• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
โดย (1) ผู้ให้ ก้ ู และ (2) กองทรัสต์หรื อบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมและ
ผู้รับผลประโยชน์ร่วมของประกันภัยความเสีVยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาว
เวอร์ และผู้ใ ห้ ก้ ูแ ละกองทรั สต์ จะเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ ว มและผู้รั บผลประโยชน์ ร่ว มของ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาว
เวอร์
2.3 สัญญาเช่าระยะยาวซึVงมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึVงดังต่อไปนี 3 (ก) สัญญาเช่าของผู้เช่าทีVมี
ระยะเวลาการเช่ารวมมากกว่า 7 ปี หรื อ (ข) สัญญาเช่าของผู้เช่าทีVมีระยะเวลาการเช่ารวมถึง
ระยะเวลาการเช่าตามคํามันV ทีVจะให้ เช่าและ/หรื อสิทธิ ทีVจะต่ออายุการเช่ารวมมากกว่า 9 ปี
หรื อ (ค) สัญญาเช่าทีVจดทะเบียนการเช่ากับสํานักงานทีVดิน
2.4 บัญชี รับเงิ นซึVงเปิ ดไว้ เพืVอรั บเงิ นจากประกันภัยคุ้มครองสิทธิ ก ารเช่า (Leasehold Right
Insurance) ของโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์
2.5 บัญชีรับเงินซึงV เปิ ดไว้ เพืVอรับเงินจากประกันภัยความเสีVยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance)
ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

3. เอกสารสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทีVเกีVยวข้ อง
โดยรายละเอียดการให้ หลักประกันทางธุรกิจและการสลักหลังจะเป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญา
เงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินทีVเกีVยวข้ อง และการดําเนินการทีVเกีVยวข้ องกับข้ อ
1. ถึงข้ อ 3. ข้ างต้ นจะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาและเงืVอนไขทีVผ้ ใู ห้ ก้ กู ําหนด
นอกเหนือจากข้ อกํ าหนดและเงืV อนไขทีVระบุข้างต้ น ข้ อกํ าหนดและเงืV อนไขอืVนๆเกีVยวกับการให้
หลักประกันการกู้ยืม นีใ3 ห้ เ ป็ นไปตามเงืV อนไขในสัญญาเงิ นกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสาร
ทางการเงินทีVเกีVยวข้ องซึงV คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน
ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน 1. ผู้ก้ ูจ ะต้ องดํา รงสถานะอัต ราส่วนภาระผูก พันทางการเงิ น ต่อทรั พ ย์ สินรวมของกองทรั ส ต์
หลัก
(Loan-to-total-assets Ratio) ไม่เกินร้ อยละ 35
(Key Financial
2. ผู้ก้ ูจะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนหนี 3สินทีVมีภาระดอกเบี 3ยต่อกําไรจากการดําเนินงาน ก่อน
Covenants)
ดอกเบี 3ยและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสือV มราคา ค่าตัดจําหน่ายปรับปรุงด้ วยรายการอืVน
ทีVมิใช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 6 เท่า โดยในกรณีทีVผ้ กู ้ ูไม่
สามารถดําเนินการได้ ผู้ก้ ูจะมีระยะเวลาในการดําเนินการแก้ ไขไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ทีV
ประกาศงบการเงินประจําปี * โดยผู้ก้ ตู ้ องจัดส่งแผนการแก้ ไขให้ กบั ผู้ให้ ก้ ภู ายใน 2 เดือนนับแต่
วันทีVประกาศงบการเงินประจําปี และแจ้ งความคืบหน้ าเป็ นรายเดือน
โดยการคํานวณจะอ้ างอิงจากงบการเงินรวม ซึงV รายละเอียดการคํานวณและเงืVอนไขจะเป็ นไปตาม
สัญญาเงินกู้
ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู 1. ผู้ก้ แู ละบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ตกลงว่าจะไม่ดําเนินการใดๆ ดังต่อไปนี 3 เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
(Key Covenants)
• ก่อภาระผูกพันทางการเงินอืVนใดเว้ นแต่เข้ าเงืVอนไขยินยอมทีVกําหนดในสัญญาเงินกู้
• ก่ อ ภาระผูก พัน อืV น ใดเหนื อ ทรั พ ย์ สิน ทีV ก องทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน ครั ง3 แรก เว้ น แต่เ ข้ า เงืV อ นไข
ยินยอมทีVกําหนดในสัญญากู้
2. ผู้ก้ แู ละบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ตกลงว่าจะไม่ดําเนินการใดๆ ดังต่อไปนี 3กับทรัพย์สนิ ทีV
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง3 แรก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
• ทําสัญญาเช่าโดยเป็ นสัญญาทีVจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า
• ทําสัญญาเช่าโดยเป็ น (ก) สัญญาทีVมีอายุรวมมากกว่า 7 ปี หรื อ (ข) สัญญาทีVมีอายุการ
เช่ารวมถึงระยะเวลาการเช่าตามคํามันV ทีVจะให้ เช่าและ/หรื อสิทธิ ทีVจะให้ ต่ออายุการเช่า
รวมมากกว่า 9 ปี
• ทําธุรกรรมจําหน่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง3 แรกในลักษณะทีV
ไม่ใช่การค้ าปกติของผู้ก้ ู
• ก่อหนี 3ในทางการค้ าปกติ รวมขณะใดขณะหนึงV เกินกว่า 20 ล้ านบาท
3. ห้ ามมิให้ มีการเปลีVยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์และโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ยกเว้ นผู้ให้ ก้ เู ห็นชอบให้ มีการเปลียV นแปลง
4. ผู้ก้ ู จะดํ า เนิ น การให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ นํ า ค่ า เสี ย หายทีV ไ ด้ รั บ จากการประกั น ภัย ความ
เสีVย งภัย ทรั พ ย์ สิน ของอาคารเมอร์ คิ ว รีV ทาวเวอร์ ไ ปใช้ ใ นการซ่อ มแซมและ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง
ทรัพย์สนิ ตามรายละเอียดทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าทีVดินและอาคารของอาคารเมอร์ คิวรีV ทาว
เวอร์
5. ผู้ให้ ก้ มู ีสทิ ธิในการบังคับชําระหนี 3กับลูกหนี 3หรื อหลักประกันการกู้ยืมตามจํานวนเท่าทีVตนเป็ น
เจ้ าหนี 3และมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี 3เหนือมูลหนี 3นัน3
6. ผู้ก้ จู ะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขทังหมดภายใต้
3
เอกสารทางการเงินและเอกสารธุรกรรม
ทีVผ้ กู ้ เู ป็ นคูส่ ญ
ั ญา
7. ผู้ก้ จู ะต้ องจัดทําและนําส่งเอกสารดังต่อไปนี 3ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
• สําเนางบการเงิ น ประจํ า ปี ของผู้ก้ ู ซึVงผ่า นการตรวจสอบและรั บรองโดยผู้สอบบัญ ชี รั บ

ค่ าธรรมเนียมการ
ชําระหนีก( ่ อนครบ
กําหนด

อนุญาตทีVเป็ นทีVเชืVอถือได้ ซงึV ผู้ให้ ก้ ยู อมรับ และ
• สําเนางบการเงินประจํ าปี ของบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึVงผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีVเป็ นทีVเชืVอถือได้ ซงึV ผู้ให้ ก้ ยู อมรับ
8. ผู้ก้ ูจะต้ องไม่นําเงิ นกู้ไ ปใช้ เพืVอวัตถุประสงค์ อืVนใดนอกจากวัตถุประสงค์ ทีVได้ กํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาเงินกู้
9. เมืV อ ผู้ กู้ ได้ ทราบถึ ง ข้ อพิ พ าทใดๆ กระบวนการฟ้ องร้ องดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมายใดๆ
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรื อการพิจารณาของหน่วยงานปกครองใดๆ หรื อมีผ้ แู สดง
ทีทา่ ว่าจะฟ้ องร้ อง หรื ออาจมีการฟ้ องร้ องดําเนินคดีตอ่ ผู้ก้ ู ผู้ก้ จู ะต้ องแจ้ งรายละเอียดดังกล่าว
ให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบโดยพลัน
10. อัตราค่าเช่าและเงืVอนไขในสัญญาเช่าจะเป็ นไปตามราคาตลาดและภายใต้ เงืVอนไขปกติทาง
การค้ า ทังนี
3 3โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงขนาดพื 3นทีVเช่า ระยะเวลาการเช่า
ความสามารถในการต่อรองสัญญาเช่าของผู้เช่าและสภาวการณ์ตลาด
11. หากผู้ก้ ตู ้ องการจะหาแหล่งเงินทุนเพิVมเติมเพืVอใช้ ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ผู้ก้ ูจะ (ก)
ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ูมีสิทธิเสนอข้ อตกลงและเงืVอนไขทีVไม่ด้อยไปกว่าข้ อตกลงและเงืVอนไขทีVเสนอ
โดยผู้จะให้ ก้ ูรายอืVน หรื อ (ข) ปรับเปลีVยนข้ อตกลงและเงืVอนไขของวงเงิ นกู้ในสัญญาเงิ นกู้
เพืVอให้ เข้ ากับของผู้จะให้ ก้ รู ายใหม่ มิเช่นนันผู
3 ้ ก้ จู ะมีสทิ ธิในการขอชําระหนี 3เงินกู้ภายใต้ สญ
ั ญา
เงินกู้คืนผู้ให้ ก้ ทู งหมดโดยผู
ั3
้ ให้ ก้ จู ะใม่คิดค่าธรรมเนียมการชําระหนี 3คืนก่อนกําหนด
12. ประกันภัยความเสียV งภัยทรัพย์สนิ (All Risks Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ จะมี
มูลค่าวงเงินประกันภัยไม่ตํVากว่าราคาต้ นทุนทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสืVอมราคา (โดย
ไม่รวมมูลค่าทีVดิน) (Full Replacement Cost)
13. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ของโครงการเอ็กเชน ทาว
เวอร์ และโครงการเมอร์ คิวรีV ทาวเวอร์ จะมีมลู ค่าวงเงินประกันภัยไม่ตํVากว่ารายได้ สําหรับช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ของแต่ละโครงการ
นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงืVอนไขอืVนๆ เกีVยวกับการให้ สินเชืVอนี 3ให้ เป็ นไป
ตามเงืVอนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินทีVเกีVยวข้ องซึVงคู่สญ
ั ญาจะ
ได้ ตกลงกัน โดยเกณฑ์การปล่อยสินเชืVอนันเป็
3 นไปตามทีVธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมาย
กําหนด
ร้ อยละ 1 ของจํานวนหนี 3ทีVชําระก่อนกําหนด เว้ นแต่การชําระหนี 3ก่อนกําหนดมาจาก
1. เงินภายในของผู้ก้ แู ละ/หรื อบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. เงินจากการขายทรัพย์สนิ ของโครงการ
3. เงินจากการขายหุ้นในบริ ษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
4. เงิ น จากการกู้เ งิ นใหม่เ พืV อคื น เงิ น กู้ค รั ง3 นี ซ3 ึVง ผู้ใ ห้ ก้ ูปั จ จุบัน เข้ า ร่ ว มในการให้ ก้ ูเ งิ น ครั ง3 ใหม่
ดังกล่าว หรื อ
5. เงินจากการออกขายหน่วยทรัสต์เพืVอใช้ ชําระคืนเงินกู้ครัง3 นี 3

