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1. ผู้จัดการกองทรั สต์

บริษทั จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”)

2. สํานักงานของผู้จัดการกองทรัสต์
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ถนนพระราม 9

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-168-1042
โทรสาร 02-168-1046
Website http://www.glandreit.com
3. ทรั สตี

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

4. สํานักงานของทรั สตี

เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิ ช ย์ ปาร์ ค พลาซ่ า ชั น^ 7-8 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-949-1500
โทรสาร 02-949-1501
Website http://www.scbam.com

5. วันทีเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน

21 เมษายน 2560

6. ประเภทหลักทรั พย์ จดทะเบียน

หน่วยทรัสต์จํานวน 499,768,600 หน่วย มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ 10
บาท รวมทั ^งสิ ^น 4,997,686,000 บาท

7. ราคาเสนอขาย

หน่วยละ 10 บาท

8. ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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9. ทีมาของกองทรั สต์ ฯ
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์ (GLAND Office Leasehold Real Estate
Investment Trust หรื อ GLANDRT หรื อกองทรัสต์ฯ) เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทีลงทุนในสิทธิ
การเช่าของ พื ^นทีสํานักงาน พื ^นทีห้ องประชุม พื ^นทีห้ องเก็บของ พื ^นทีส่วนกลางทีเกียวเนือง ทีจอดรถ และงานระบบ ของ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสํานักงาน”) เป็ นระยะเวลา 30 ปี และ
พื ^นทีสํานักงาน พื ^นทีส่วนกลางทีเกียวเนือง ทีจอดรถ และงานระบบ ของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ (“โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน”) เป็ นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 (จนถึงวันที 14 พฤศจิกายน 2577) จาก บริษทั
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“GLAND”) และ บริษทั สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จํากัด (“Sterling Equity”) (ซึงเป็ นบริษัท
ย่อยของ GLAND โดย GLAND ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99) ตามลําดับ ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิjในทีดิน อาคาร งาน
ระบบ และสังหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ดังกล่าว
โดยบริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริ ษัทฯ” หรื อ “ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ในฐานะผู้ก่อตั ^งทรัสต์และผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) ให้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ต่อประชาชน เมือวันที 24 มีนาคม 2560 ตามหนังสือเลขที กลต. จค. 448/2560
เรือง การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน โดยบริษัทฯ ได้ เปิ ดขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ จํานวนรวมกัน
ทั ^งสิ ^นจํานวน 499,768,600 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท ให้ แก่นกั ลงทุนดังต่อไปนี ^ 1) กลุ่มบริ ษัท GLAND และ/หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน 2) นักลงทุนสถาบัน 3) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ 4) ผู้มีอปุ การคุณของกลุ่ม
บริษทั GLAND ระหว่างวันที 3-11 เมษายน 2560
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10. วันจัดตังF กองทรั สต์ ฯ

12 เมษายน 2560

11. ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

12. อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุกองทรัสต์ฯ

13. วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพือระดมทุนจากนักลงทุนทัวไป ทั ^งทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึงกองทรัส ต์ฯ จะนําเงินทีได้ จากการระดมทุน
ดังกล่าว จํานวนรวม 4,997,686,000 บาท เงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาว 1,000,000,000 ล้ านบาท ไปลงทุนในสิทธิการ
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และในสิทธิการเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน
และกรรมสิทธิjในสังหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการดังกล่าว
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14. นโยบายการลงทุน
การลงทุนในทรั พย์ สินหลักและอุปกรณ์ โดยทางตรง
กองทรัสต์ฯ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิ
การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื องอุปกรณ์ ของอสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภท
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ฯ จะลงทุน ได้ แก่ ทรัพย์สินทีเป็ นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์อืน
ใดทีเกียวข้ องกับ สนับสนุน หรื อส่งเสริ มธุรกิจการให้ เช่าพื ^นทีอาคารสํานักงานดังกล่าว เช่น อสังหาริ มทรัพย์ทีใช้ เพือเป็ น
ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ร้ านสะดวกซื ^อ และทรัพย์สินอืนใดทีอาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ
ทัง^ นี ^ ในอนาคตหากผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ทําการก่อตั ^งทรัสต์อืนซึงมี นโยบายในการลงทุนในทรัพย์ สินเพือการพาณิชย์
ศูนย์การค้ า และร้ านค้ า กองทรัสต์ฯ จะลงทุนในทรัพย์สินทีเป็ นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานเท่านั ^น
การลงทุนในทรั พย์ สินหลักและอุปกรณ์ โดยทางอ้ อม
การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ โดยทางอ้ อมต้ องเป็ นการลงทุนผ่านการถือหุ้นทีออกโดยบริษัททีจัดตั ^งขึน^ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือการดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ^งหมดและไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั ^งหมดของบริษัทนั ^น
กองทรัสต์ฯ อาจให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี ^ หรื อการเข้ าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ ูยืมเงิน
โดยให้ ถือว่าการให้ บริษทั ดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย
14.1

ลักษณะทรัพย์ สิน

กองทรัสต์ฯ มีวตั ถุประสงค์จะลงทุนครัง^ แรกในสิทธิการเช่าของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี และ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน เป็ นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 (จนถึงวันที
14 พฤศจิกายน 2577) ซึงเป็ นโครงการอาคารสํานักงานให้ เช่า พร้ อมซื ^อกรรมสิทธิjในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับการ
ดําเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน (ต่อไปนี ^
เรียกรวม (1) โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน (2) โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน และ
(3) สังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการดังกล่าว ว่า “ทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ ฯ จะเข้ าลงทุนครั Fงแรก”)
จาก GLAND และ Sterling Equity ตามลําดับ ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิjในทีดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริ มทรัพย์ที
เกียวเนืองกับการดําเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคาร
สํานักงาน ดังกล่าว
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โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส (กองทรั สต์ ฯ จะลงทุน เฉพาะโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ ว นอาคาร
สํานักงาน)

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส เป็ นอาคารสํานักงานและค้ าปลีกให้ เช่า ในระดับ เกรด B+ ถึง A- จํานวน 1 อาคาร ตั ^งอยู่ใน
บริเวณโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 (สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ได้
ในภาคผนวก 2) ทัง^ นี ^ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ตัง^ อยู่เลขที 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประกอบด้ วยอาคาร A สูง 36 ชั ^น และอาคาร B สูง 34 ชั ^น โดยมีพื ^นทีในส่วนใต้ ดินและพื ^นทีชั ^น 1
และ ชั ^น 2 เป็ นพื ^นทีเช่าส่วนค้ าปลีกและพืน^ ทีส่วนกลางทีเชือมต่อกันระหว่างอาคาร A และอาคาร B พร้ อมพื ^นทีจอดรถ
บริเวณชั ^น 3-10 ซึงสามารถจอดรถยนต์ได้ ประมาณ 1,100 คัน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส มีพืน^ ทีใช้ สอยรวมประมาณ 121,207 ตร.ม. แบ่งเป็ นพื ^นทีให้ เช่าในส่วนอาคารสํานักงาน
ประมาณ 59,882 ตร.ม. พื ^นทีสําหรับใช้ เป็ นห้ องประชุมประมาณ 3,068 ตร.ม. พื ^นทีให้ เช่าในส่วนค้ าปลีกประมาณ 5,771
ตร.ม. พื ^นทีจอดรถยนต์ประมาณ 31,195 ตร.ม. พื ^นทีเก็บของประมาณ 102 ตร.ม. และพื ^นทีส่วนกลางประมาณ 21,189
ตร.ม. ทั ^งนี ^ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ได้ เริมดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน (ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนครัง^ แรก) มีพื ^นทีซึงสามารถสรุ ป
ได้ ตามตารางต่อไปนี ^
รายละเอียดพืนF ที
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รายละเอียดพืนF ที
พื ^นทีสํานักงานให้ เช่า อาคาร A
พื ^นทีสํานักงานให้ เช่า อาคาร B
พื ^นทีห้ องประชุม
พื ^นทีห้ องเก็บของ
พื ^นทีส่วนกลาง
พื ^นทีจอดรถยนต์ 974 คัน
รวมพืนF ที

พืนF ที (ตร.ม.)
35,211
24,671
3,068
102
5,739
27,206
95,997

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ (กองทรั สต์ ฯ จะลงทุนเฉพาะโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน)

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ เป็ นอาคารสํานักงานและค้ าปลีกให้ เช่า ในระดับ A จํานวน 1 อาคาร ตั ^งอยู่ในบริ เวณโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ได้ ในภาคผนวก 2)
ทั ^งนี ^ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ตั ^งอยู่เลขที 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
เป็ นอาคารสูง 12 ชั ^น และมีชั ^นใต้ ดิน 1 ชั ^น พร้ อมพื ^นทีจอดรถบริเวณชั ^น 3-6 ซึงสามารถจอดรถยนต์ได้ ประมาณ 410 คัน
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ มีพื ^นทีใช้ สอยรวมประมาณ 46,825 ตร.ม. แบ่งเป็ นพื ^นทีให้ เช่าในส่วนอาคารสํานักงานประมาณ
18,527 ตร.ม. พื น^ ที ในส่ว นค้ าปลี ก ประมาณ 3,741 ตร.ม. พื น^ ที จอดรถยนต์ ประมาณ 13,380 ตร.ม. และพื น^ ที อืน ๆ
ประมาณ 11,177 ตร.ม. ทั ^งนี ^ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ได้ เริมดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557
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โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน (ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนครัง^ แรก) มีพื ^นทีซึงสามารถสรุ ปได้ ตาม
ตารางต่อไปนี ^
รายละเอีดยพืนF ที
พื ^นทีสํานักงานให้ เช่า
พื ^นทีส่วนกลาง
พื ^นทีจอดรถยนต์ 322 คัน
รวมพืนF ที
14.2

พืนF ที (ตร.ม.)
18,527
1,614
10,035
30,176

ราคาประเมินของทรั พย์ สิน

สํ าหรั บการลงทุน ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํ า นักงาน และโครงการยูนิ ลี เวอร์ เฮ้ าส์ ส่ วนอาคาร
สํานักงาน บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีผ้ ูประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึงคือบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด และบริ ษัท
ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง^ สองรายได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินด้ วยวิธีรายได้ /วิเคราะห์คิดลด
กระแสเงินสด (Income Approach) เป็ นการหามูลค่ารวมทั ^งหมดของทรัพย์สินภายใต้ สิทธิการเช่า โดยใช้ การวิเคราะห์
คิดลดกระแสเงินสด เป็ นกระบวนการหามูลค่าปั จจุบนั ของทรัพย์สิน โดยอาศัยการวิเคราะห์ การเปลียนแปลงของกระแส
รายได้ /รายจ่ายทีจะเกิดขึน^ ภายในช่วงระยะเวลาทีกําหนด เพือทําการหากระแสเงินสุทธิในแต่ละงวด/ปี แล้ วคิดส่วนลด
กลับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยการเลือกใช้ ค่าอัตราคิดลดกระแสเงินสดทีเหมาะสม
ทั ^งนี ^ ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของทัง^ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน โดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นไปตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฉบับ ลงวัน ที 20 ธั น วาคม 2559 (ราคา ณ วั น ที 25 ตุ ล าคม 2559) และราคาประเมิ น มูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด เป็ นไปตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที 20
ธันวาคม 2559 (ราคา ณ วันที ราคา ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2559)
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ราคาประเมินของทรั พย์ สิน (บาท)
บริษัท แกรนด์
บริษัท ทีเอพี แวลู
แอสเซท แอดไว
เอชัน จํากัด
เซอรี จํากัด

มูลค่ าประเมิน
(หน่ วย: บาท)

14.3

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสํานักงาน
มูลค่าทรัพย์สินรวมภายใต้ สิทธิการเช่า (บาท)
มูลค่าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนไม่เกิน (บาท)
สูงกว่าราคาประเมินตําสุด (ร้ อยละ)

3,993,000,000
4,023,000,000
4,597,573,000
15.14

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน
มูลค่าทรัพย์สินรวมภายใต้ สิทธิการเช่า (บาท)
มูลค่าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนไม่เกิน (บาท)
สูงกว่าราคาประเมินตําสุด (ร้ อยละ)

1,216,000,000
1,273,000,000
1,400,113,000
15.14

รวม 2 โครงการ
มูลค่าทรัพย์สินรวมภายใต้ สิทธิการเช่า (บาท)
มูลค่าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนไม่เกิน (บาท)
สูงกว่าราคาประเมินตําสุด (ร้ อยละ)

5,209,000,000
5,296,000,000
5,997,686,000
15.14

การจัดหาผลประโยชน์

บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตั ^งกองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้ าทีดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนในครัง^ แรก ซึงได้ แก่
1. สิทธิการเช่าพื ^นทีสํานักงาน พื ^นทีห้ องประชุม พื ^นทีห้ องเก็บของ พื ^นทีส่วนกลางทีเกียวข้ อง ทีจอดรถ และ
งานระบบ ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน”)
ระยะเวลา 30 ปี
2.

สิทธิการเช่าพื ^นทีสํานักงาน พื ^นทีส่วนกลางทีเกียวข้ อง ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
(“โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน”) ระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1

3. กรรมสิทธิjในสังหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการดังกล่าว
หมายเหตุ: /1 คาดการณ์วา่ กองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนในวันที 1 เมษายน 2560
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14.4

รายได้ และผลการดําเนินงาน

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสํานักงาน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างสูงจากผู้เช่าพื ^นทีสํานักงานตัง^ แต่เริ มเปิ ด
ดําเนินการในเดื อนกุมภาพันธ์ 2557 โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 หรื อประมาณ 3 ปี หลังจากการเปิ ดดําเนินการ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน สามารถปล่อยเช่าพื ^นทีได้ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 95.0 ของพื ^นที
สํานักงานให้ เช่าทั ^งหมด
31 ธันวาคม 2557
64
62,950/1
92.0%/2

31 ธันวาคม 2558
71
62,950/1
93.5%/2

31 ธันวาคม 2559
76
62,950/1
95.0%/2

จํานวนผู้เช่าพื ^นที (ราย)
พื ^นทีสํานักงานให้ เช่า/1 (ตร.ม.)
อัตราการเช่าพื ^นทีของพื ^นทีสํานักงานให้
เช่า (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลียของพื ^นที
529
534
560
สํานักงานให้ เช่า (บาท/ตร.ม./เดือน)
ทีมา: GLAND
หมายเหตุ: /1 รวมพื ^นทีห้ องประชุมขนาด 3,068 ตร.ม.
/2
ไม่รวมพื ^นทีที GLAND ในฐานะเจ้ าของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส มีการใช้ พื ^นทีสํานักงานขนาด
2,594 ตร.ม. ซึงเท่ากับ ประมาณร้ อยละ 4.1 ของพื น^ ที สํ านักงานให้ เ ช่าทัง^ หมด ซึงหากรวมพื น^ ที
ดังกล่าว อัตราการเช่าพื ^นทีของพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทัง^ หมด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จะเท่ากับ
ประมาณร้ อยละ 99.1 โดย GLAND จะเข้ าทําสัญญาเช่าพืน^ ทีโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วน
อาคารสํานักงาน ในวันทีกองทรัสต์ฯ เข้ าลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน มีรายได้ ทีเพิมขึน^ ตลอดระยะเวลาตั ^งแต่เริ มเปิ ดดําเนินการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายได้ รวมสําหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จํานวน 212.31 ล้ านบาท 403.59 ล้ านบาท และ
414.91 ล้ านบาท ตามลําดับ เป็ นผลจากอัตราการเช่าพื ^นทีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการทีเพิมขึ ^น โดยนอกจากรายได้ ค่า
เช่า และค่ า บริ ก าร โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสํ านัก งานยัง มี รายได้ อื นซึงประกอบด้ ว ย รายได้ ค่ า
สาธารณูปโภค และรายได้ ค่าทีจอดรถ ทีมีการเรียกเก็บจากผู้เช่าพื ^นที
สํ าหรั บ ต้ น ทุน การขายและบริ การ และต้ นทุนในการบริ หารนัน^ มี ก ารปรั บตัวเพิ มขึน^ โดยค่ าจ่ า ยหลัก ประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค และภาษี โ รงเรื อน ทัง^ นี ^ ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่โ ดยรวมเป็ นค่าใช้ จ่ายคงที โดยเมือพิจารณาเป็ น
สัดส่วนต้ นทุนการขายและบริการ และต้ นทุนในการบริ หารต่อรายได้ ทั ^งหมดสําหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.0 ร้ อยละ 32.3 และร้ อยละ 31.3 ของรายได้ ทั ^งหมด ตามลําดับ ซึงมีแนวโน้ มทีน้ อยลง เนืองจากความสามารถ
ในการเพิมอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลียของพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทําให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การสามารถเพิมขึ ^นใน
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อัตราทีมากกว่าค่าใช้ จ่าย (Economies of Scale) ซึงส่งผลให้ อตั รากําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 คิดเป็ นร้ อยละ 64.0 ร้ อยละ 67.7 และร้ อยละ 68.7 ของรายได้ ทั ^งหมด ตามลําดับ

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี สินF สุด
ปี สินF สุด
ปี สินF สุด
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
193.64
365.90
374.40
16.88
29.35
28.99
1.79
8.34
11.52
212.31
403.59
414.91
(76.37)
(130.31)
(129.68)

รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ ค่าทีจอดรถ
รวมรายได้
ต้ นทุนการขายและบริการ และต้ นทุนใน
การบริหาร
รวมกําไรจากการดําเนินงาน/1
135.94
273.27
285.23
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้ อยละ)
64.0%
67.7%
68.7%
/1
หมายเหตุ: กําไรจากการดําเนินงานเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบี ^ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน
โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ได้ รับความไว้ วางใจจากยูนิลี เวอร์ กลุ่ม บริ ษัทชัน^ นํ าระดับโลก ใช้ เป็ น
สํานักงานใหญ่ประจํ าประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง เป็ นผู้เช่าพื ^นทีสํานักงานให้ เช่า
ทั ^งหมดของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ทีค่าเช่าและค่าบริ การจํ านวน 640 บาทต่อตร.ม. โดยค่าเช่า
และค่าบริการจะปรับขึ ^นในอัตราร้ อยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า 20 ปี โดยสัญญาเช่าเริ มต้ นในวันที 15
พฤศจิกายน 2557 และจะสิ ^นสุดลงในวันที 14 พฤศจิกายน 2577 ซึงกองทรัสต์ฯ จะเข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
โดยตรงกับ ยูนิลี เวอร์ ไทย เทรดดิง^ สํ าหรับระยะเวลาที คงเหลื อ ตามสัญ ญาเดิ ม โดยคาดว่า จะมี ระยะเวลาการเช่ า
ประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1
หมายเหตุ: /1 คาดการณ์วา่ กองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนในวันที 1 เมษายน 2560
จํานวนผู้เช่าพื ^นที (ราย)
พื ^นทีสํานักงานให้ เช่า
(ตร.ม.)
อัตราการเช่าพื ^นทีของพื ^นทีสํานักงาน
ให้ เช่า (ร้ อยละ)

31 ธันวาคม 2557/1 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
1
1
1
18,527
18,527
18,527
100.0%
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31 ธันวาคม 2557/1 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
640
640
640

อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลียของ
พื ^นทีสํานักงานให้ เช่า (บาท/ตร.ม./
เดือน)
ทีมา: Sterling Equity
หมายเหตุ: /1 โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ได้ เริมดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน มีรายได้ ทีคงทีตัง^ แต่เริ มเปิ ดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 ตาม
สัญญาเช่าระยะยาวซึงมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ ^นในอัตราร้ อยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี โดยมีรายได้ รวมสําหรับปี 2558 และปี
2559 จํานวน 158.75 ล้ านบาท และ 156.07 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยนอกจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงานยังมีรายได้ อืนซึง ประกอบด้ วย รายได้ ค่าสาธารณูปโภค ทีมีการเรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ^นที
สําหรั บต้ นทุนการขายและบริ การ และต้ นทุนในการบริ หารนั ^น มี การปรั บตัวเพิมขึน^ โดยค่าใช้ จ่ายหลัก ประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรื อน ทั ^งนี ^ ค่าใช้ จ่ายในส่วนของบุคลากรมีการเพิมขึ ^นสําหรับปี 2559 และเนืองจาก
รายได้ จากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ นัน^ เป็ นรายได้ ทีคงที จึงทําให้ ต้นทุนการขายและบริ การ และต้ นทุนในการบริ หารต่อ
รายได้ ทั ^งหมดสําหรับปี 2558 และปี 2559 เพิมขึ ^นคิดเป็ นร้ อยละ 34.5 และร้ อยละ 37.1 ของรายได้ ทั ^งหมด ตามลําดับ ซึง
ส่งผลให้ อตั รากําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2558 และ ปี 2559 ลดลงเป็ นร้ อยละ 65.5 และร้ อยละ 62.9 ของรายได้
ทั ^งหมด ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมือถึงรอบการปรับขึน^ อัตราค่าเช่าของยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^งแล้ วนั ^น อัตรากําไรจาก
การดําเนินงานจะปรับตัวดีขึ ^นตามไปด้ วย

(หน่ วย: ล้ านบาท)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
รายได้ ค่าเช่า
-/3
142.29
142.29
/3
รายได้ ค่าสาธารณูปโภค
16.47
13.78
/3
รายได้ ค่าทีจอดรถ
รวมรายได้
158.75
156.07
-/3
/3
ต้ นทุนการขายและบริการ และต้ นทุน
(54.84)
(57.94)
ในการบริหาร
รวมกําไรจากการดําเนินงาน/3
103.92
98.13
-/3
/3
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้ อยละ)
65.5%
62.9%
/1
หมายเหตุ: ปรับปรุงเพือแสดงสถานะเงินสด
/2
กําไรจากการดําเนินงานเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบี ^ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
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/3

14.5

Sterling Equity ได้ มี ก ารยกเว้ น ค่ า เช่ าและค่ าบริ ก ารของ ยูนิ ลี เ วอร์ ไทย เทรดดิ ง^ ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 และธันวาคม 2557 เนืองจากเป็ นช่วงเริ มเปิ ดดําเนินการของโครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

ผู้เช่าพื ^นทีของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน มีหลายประเภทธุรกิจ เช่นสถาบันการเงินและบริ การ
ทางการเงิน ประกันภัยและสินเชือ การบริการ และการตลาด เป็ นต้ น
ข้ อมูลเกียวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื ^นทีในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

พืนF ทีให้ เช่ า
ร้ อยละของพืนF ทีให้ เช่ า
(ตร.ม.)
สถาบันการเงินและบริการทางการเงิน
12,184
19.4%
/1
ธุรกิจอืน ๆ
9,518
15.1%
ประกันภัยและสินเชือ
8,644
13.7%
การบริการ
7,397
11.8%
การตลาด
6,129
9.7%
หน่วยงานราชการ
4,199
6.7%
อุตสาหกรรมการผลิต
3,677
5.8%
/2
อสังหาริมทรัพย์
3,105
4.9%
บริการจัดงานประชุม
3,068
4.9%
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
1,740
2.8%
สือและสิงพิมพ์
1,155
1.8%
ทีปรึกษากฎหมาย
861
1.4%
วิศวกรรม
731
1.2%
พื ^นทีว่าง
543
0.9%
รวมพืนF ทีสํานักงานให้ เช่ า
62,950
100.0%
ทีมา: GLAND อ้ างอิงตามสัญญาเช่าพื ^นที สัญญาบริ การ สัญญาอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงจดหมายแสดงความจํานง
ขอเช่าพื ^นทีและรับบริการ
หมายเหตุ: /1 ธุรกิจอืน ๆ ประกอบไปด้ วย พลังงาน โลจิสติกส์ เวชภัณฑ์และเครื องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์
รับเหมาก่อสร้ างและเคมีภณ
ั ฑ์
/2

รวมพื ^นทีที GLAND ในฐานะเจ้ าของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส มีการใช้ เป็ นพื ^นทีสํานักงาน
ขนาด 2,594 ตร.ม. ซึงเท่ากับประมาณร้ อยละ 4.1 ของพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทั ^งหมด โดย GLAND
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จะเข้ าทําสัญญาเช่าพื ^นทีโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน ในวันทีกองทรัสต์ฯ เข้ า
ลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน เสมือนผู้เช่ารายอืนทัวไป
โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ได้ รับความไว้ วางใจจากยูนิลี เวอร์ กลุ่ม บริ ษัทชัน^ นํ าระดับโลก ใช้ เป็ น
สํานักงานใหญ่ประจํ าประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง เป็ นผู้เช่าพื ^นทีสํานักงานให้ เช่า
ทั ^งหมดของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน
ข้ อมูลเกียวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื ^นทีในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

พืนF ทีให้ เช่ า
ร้ อยละของพืนF ทีให้ เช่ า
(ตร.ม.)
สินค้ าอุปโภค-บริโภค
18,527
100.0%
รวทพืนF ทีสํานักงานให้ เช่ า
100.0%
18,527
ทีมา: Sterling Equity อ้ างอิงตามสัญญาเช่าพื ^นที สัญญาบริการ และสัญญาอืนทีเกียวข้ อง
14.6

ช่ องทางการจัดจําหน่ ายและการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การ

บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะทําสัญญาแต่งตัง^ และว่าจ้ าง GLAND และ Sterling Equity ให้ ทําหน้ าทีเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ซึงทั ^ง 2 บริ ษัท เป็ นบริ ษัททีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน โดยแต่งตัง^ ให้ GLAND เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และแต่งตั ^งให้ Sterling Equity เป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน
ทั ^งนี ^ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้ าทีดําเนินงานตามนโยบายทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์ เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
ก า ร ดํ า เนิ น ก า รบ ริ หา ร ทรั พ ย์ สิ น ที จ ะ เ ข้ า ล ง ทุ น ค รั ^ง แ รก โ ดย บ ริ ษั ท ฯ ใ น ฐ า น ะผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ มี
กลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ ดังนี ^
• การบริ หารทรั พย์ สิน
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับ
งบประมาณประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ฯ ในอดีต เพือให้ กองทรัสต์ฯ ได้ รับกําไรจาก
การดําเนินงานตามเป้ าหมายทีกําหนด อย่างไรก็ดี หากผลประกอบการของกองทรัสต์ฯ ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพือหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุ งและพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพือให้ สามารถบรรลุเป้ าหมายทีคาดการณ์ไว้
• การกําหนดอัตราค่ าเช่ าให้ เหมาะสม
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• การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานพร้ อมทังF ควบคุมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
• การเพิมศักยภาพของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ ฯ จะเข้ าลงทุนครั งF แรกโดยการดูแลรั กษาพืนF ทีของ
โครงการและพัฒนาปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ของทรัพย์ สิน
หลังจากกองทรัสต์ฯ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก กองทรัสต์ฯ จะเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าในโครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส ส่ ว นอาคารสํ า นัก งาน และโครงการยู นิ ลี เ วอร์ เฮ้ าส์ ส่ ว นอาคารสํ า นัก งาน และเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิj ใ น
สังหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการดังกล่าว กองทรัสต์ฯ มีนโยบายทีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก โดยนําพื ^นทีของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า โดยกองทรัสต์ฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการของทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก รวมไปถึงค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรกให้ อยู่ในสภาพทีดี ทั ^งนี ^ GLAND และ Sterling Equity ผู้ทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พย์ จ ะจัดการบริ หารทรัพย์ สินที จะเข้ าลงทุนครัง^ แรก ซึงรวมถึง การนําทรัพ ย์ สินไปจัดหาผลประโยชน์ ใน
รู ปแบบของการให้ เช่าพื ^นทีตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูเช่า
และจัดเก็บค่าเช่าเพือนําส่งกองทรัสต์ฯ ตลอดจนบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก ให้ อยู่ในสภาพที
ดี และพร้ อมจัดหาผลประโยชน์
14.7

การแข่ งขัน

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ตั ^งอยู่บนพื ^นทีย่าน
พระราม 9 และรัชดาภิเษก ซึงในย่านใกล้ เคียงมีพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าหลายโครงการ จากการศึกษาโดยเปรี ยบเทียบกับ
โครงการทีสามารถเข้ าถึงบริการขนส่งรางสาธารณะผ่านรถไฟฟ้ ามหานครได้ เช่นเดียวกับโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ส่วนใหญ่มีอายุเฉลียโดยประมาณ 16 ปี โดย
อาคารทีใหม่ทีสุดและเก่าทีสุด มีอายุประมาณ 2 และ 23 ปี ตามลําดับ โดยมีอตั ราการดูดซับพื ^นทีทีร้ อยละ 68.9 ถึง ร้ อย
ละ 100.0
พื ^นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าในย่านพระราม 9 และรัชดาภิเษกในปี 2558 มีอตั ราค่าเช่าเฉลียโดยประมาณ 566 บาทต่อ
ตารางเมตร ต่อเดือน ซึงเมือเปรี ยบเทียบอัตราค่าเช่าย้ อนหลังแสดงให้ เห็นว่าอัตราค่าเช่าของอาคารสํานักงานในพื ^นที
พระราม 9 และรัชดาภิเษกมีการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยในระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี อัตราค่า เช่าเฉลียของพืน^ ทีย่าน
พระราม 9 และรัชดาภิเษก เติบโตขึ ^นร้ อยละ 2.32 ต่อปี ในระยะเวลาย้ อนหลัง 2 และ 3 ปี อัตราค่าเช่าเฉลียของพื ^นทีย่าน
พระราม 9 และรัชดาภิเษก เติบโตประมาณร้ อยละ 5.65 ต่อปี
• อาคารทีมีอัตราค่าเช่าสูงสุดในปี 2558 คืออาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ อายุอาคารประมาณ 2 ปี
อัตราค่าเช่าอยู่ทีประมาณ 800 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน
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• อาคารทีมีอตั ราค่าเช่าตําสุดในปี 2558 คืออาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ อายุอาคารประมาณ 22 ปี อัตราค่าเช่า
อยู่ทีประมาณ 450 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน
เนืองจากพื ^นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าในพื ^นทีศูนย์กลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร มีอุปทานทีค่อนข้ างจํากัด ประกอบกับ
อัตราค่าเช่าและราคาอสังหาริมทรัพย์ทีค่อนข้ างสูงเมือเปรี ยบเทียบกับพื ^นทีรอบศูนย์กลางธุรกิจแล้ ว จึงเห็นการก่อสร้ าง
อาคารสํานักงานรอบศูนย์กลางธุรกิจมากขึ ^น ย่านพระราม 9 และรัชดาภิเษกเป็ นอีกย่านทีมีศกั ยภาพเนืองจากสถานทีตั ^ง
สามารถเข้ าถึงพื ^นอืน ๆ รอบศูนย์กลางและภายในศูนย์กลางธุรกิจได้ อย่างสะดวกสบาย โดยผ่านการขนส่งสาธารณะเช่น
รถไฟฟ้ ามหานคร เพียง 2 สถานีก็จะถึงย่านอโศกและสามารถเชือมต่อกับรถไฟฟ้ าบีทีเอสได้
นอกจากการเดินทางทีสะดวกสบาย ย่านพระราม 9 และรัชดาภิเษก มีการเติบโตของพื ^นทีสูงทั ^งการก่อสร้ างโครงการทีอยู่
อาศัย ห้ างสรรพสินค้ า สํ านักงาน และ โรงแรม ทีจะช่วยดึงดูดให้ ประชากรทัง^ ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ เข้ ามาอยู่
อาศัย ดําเนินชีวิต หรื อประกอบธุรกิจในย่านดังกล่าวมากยิงขึ ^น โดยตัวอย่างโครงการทีสําคัญมีดงั ต่อไปนี ^
รายชือโครงการโรงแรมในปั จจุบัน
• แกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพมหานคร ฟอร์ จนู
• โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเวอเรน กรุงเทพ
รายชือโครงการศูนย์ การค้ าในปั จจุบัน
• ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
• ศูนย์การค้ าฟอร์จูนทาวน์
• ไอที มอลล์
• เทสโกโลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์
• เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
• เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9
• ตลาดนัดรถไฟรัชดา
รายชือโครงการทีอยู่อาศัยในปั จจุบัน
• เบ็ล แกรนด์ พระราม 9
• ริทมึ อโศก
• แอสปาย พระราม 9
• ลุมพินี พาร์ ค พระราม 9
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สถานทีสําคัญอืน ๆ
• สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําสหราชอาณาจักรไทย
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.8

โครงการในอนาคต

กองทรัสต์ฯ อาจทําการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อืนเพิมเติมในอนาคต นอกจากทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก โดยการ
ลงทุน ของกองทรั ส ต์ ฯ จะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ าหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 เรื อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนประกาศ และคําสังที เกียวข้ อง ตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไป
นอกจากนี ^ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะได้ รับโอกาสในการลงทุนเพิมเติมในอนาคตโดยผ่านการลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ฯ ใน
ทรัพย์สินของ GLAND และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับ GLAND ซึงกองทรัสต์ฯ จะได้ รับสิทธิตามสัญญาตกลงกระทําการ
ระหว่างกองทรัสต์ฯ และ GLAND และสัญญาตกลงกระทําการระหว่างกองทรัสต์ฯ และSterling Equity และทรัพย์สินอืน
ๆ เพิมเติม ดังนี ^
1) โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินของ GLAND และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับ GLAND โดยกองทรัสต์ฯ
ได้ รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 7 ปี ในทรัพย์สินทีใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทีอยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 นับจากวันทีกองทรัสต์ฯ ได้
ลงทุนในทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก หาก GLAND และ/หรือ บุคคลทีเกียวข้ องกับ GLAND และ/หรื อ
Sterling Equity และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับ Sterling Equity มีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน
หรื อให้ เช่า (ทีมิใช่เป็ นการให้ เช่าพื ^นทีในการดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีสํานักงานแก่ลูกค้ าทัวไปตามปกติ
ทางการค้ า) ทรัพย์สินดังกล่าว
2) โอกาสในการลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ อืน ๆ ที เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรั ส ต์ฯ ตามที
ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรื อเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาในอนาคต (การพิจารณา
ของผู้จัดการกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ขึน^ อยู่กับขนาดรายการการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติม
ตามประกาศ และกฎหมายทีเกียวข้ อง)
14.9

การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทั ^ง 2 รายเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษัทฯ กล่าวคือ GLAND ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทฯ ซึงเป็ นผู้ก่อตัง^ กองทรัสต์ฯ และผู้จดั การ
กองทรัสต์ อีกทั ^งยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Sterling Equity ซึงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วน
อาคารสํ านักงาน ดังนั ^น เพือป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์ฯ ใน
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กรณีทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์ฯ จะมีการดําเนินการตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ดังนี ^
14.9.1 เงือนไขและข้ อ กําหนดทัวไปของกองทรั สต์ ฯ ในการเข้ าทําธุรกรรมกั บผู้ บริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ มี
ดังต่ อไปนี F
1) ในการทําธุรกรรมกับผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ^งทรัสต์และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง และเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ฯ
2) ธุ ร กรรมที กองทรั ส ต์ ฯ จะทํ า กั บ ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ องเป็ นธุ ร กรรมที ใช้ ราคาที มี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
3) บุคคลทีมี ส่วนได้ เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จะต้ องไม่เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการ
พิจารณาและตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
4) การคิดค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ องใช้
ราคาและอัตราทีเป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
14.9.2 การอนุมัตกิ ารทําธุรกรรมระหว่ างกองทรั สต์ ฯ กับผู้บริ หารอสังหาริมทรั พย์ ต้องผ่ านการดําเนินการตาม
ขันF ตอน ดังต่ อไปนี F
1) ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่า เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตั ^งทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
2) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาท หรื อตั ^งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ฯ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (หรื อมูลค่าอืนใดทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด) ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะต้ องให้ ความเห็น
ถึงความเหมาะสมในการทําธุรกรรมดังกล่าวในทีประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
3) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าตั ^งแต่ 20 ล้ านบาทขึน^ ไป หรื อเกินร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ฯ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (หรื อมูลค่าอืนใดทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด) ต้ องได้ รับมติของ
ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่น้ อ ยกว่ า สามในสี ของจํ า นวนเสี ย งทัง^ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
14.9.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกองทรัสต์ ฯ กับผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์
การทําธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ จะต้ องกระทําภายใต้ เงือนไขทีมีความเป็ น
ธรรม มีความเหมาะสม และเป็ นไปตามเงือนไขและข้ อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์
นอกจากนี ^ กองทรั ส ต์ฯ จะดํ า เนิ น การเปิ ดเผยข้ อมูล เกี ยวกับ ธุร กรรมที ทํา กับผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ต่อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั ^งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ฯ ทีได้ รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ฯ ด้ วย
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14.10 ผลกระทบสิงแวดล้ อม
-ไม่มี14.11 ปั จจัยเสียง
14.11.1 ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจของกองทรั สต์ ฯ
1) ความเสียงจากการทีผู้เช่ าพืนF ทีในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคารสํานักงานไม่ ให้
ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าทีของผู้ให้เช่ าจากเจ้ าของทรั พย์ สินเดิมให้ แก่ กองทรั สต์ ฯ
หรื อผู้เช่ าพืนF ทีในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่ วนอาคารสํานักงาน ไม่ ยอมดําเนินการจดทะเบียน
ยกเลิกสัญญาเช่ า หรื อไม่ ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าทีของผู้ให้ เช่ าจากเจ้ าของ
ทรั พย์ สินเดิมให้ แก่ กองทรัสต์ ฯ
(1) โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน
ก่อ นหรื อ ณ วัน ที กองทรั ส ต์ ฯ เข้ าลงทุน ในพืน^ ที ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่ วนอาคาร
สํานักงาน GLAND จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์ฯ ให้ ผ้ ูเช่า
พื ^นทีและผู้รับบริการได้ ทราบล่วงหน้ า เพือประสานงานในการให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิและ
หน้ าทีตามสัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริ การจาก GLAND ให้ แก่กองทรัสต์ฯ และเนืองจากข้ อ
สัญญาอืน ๆ ทีเป็ นสาระสําคัญในสัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริ การกับผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การ
ไม่ได้ เปลียนแปลงจากเดิม ประกอบกับ GLAND ซึงเป็ นผู้ให้ เช่าและผู้ให้ บริการเดิม ยังทําหน้ าที
เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงานอยู่ การปฏิเสธที
จะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงน่าจะมีโอกาสเกิดขึ ^นได้ น้อย
ทั ^งนี ^ หากมี กรณี ทีผู้เช่าพืน^ ที และผู้รับบริ การไม่ตกลงยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าที ดังกล่าว
เนืองจากภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริ การระหว่าง GLAND กับผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การ
ได้ ให้ สิทธิแก่ GLAND ทีจะโอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริการให้ แก่บุคคลอืน
ได้ ซึงกองทรัสต์ฯ และ GLAND จะได้ เข้ าทําข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ (โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส แกรนด์ พระราม 9) โดยให้ ถือว่า GLAND จะยังคง
เป็ นผู้ให้ เช่ากับผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการรายนั ^น ๆ และ GLAND มีหน้ าทีจัดการดูแลผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริการดังกล่าวต่อไปจนกว่าสัญญาเช่าและสัญญาบริการนั ^นจะสิ ^นสุดลง โดย GLAND ตกลง
จะโอนสิทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การให้ แก่กองทรัสต์ ฯ
และจะดํา เนินการแจ้ ง ให้ ผ้ ูเช่าพื น^ ที และผู้รับบริ การทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงการโอนสิท ธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ฯ เพือให้ กองทรัสต์ฯ สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้
เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การได้ โดยตรง อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การได้ ชําระค่าเช่าและ
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ค่าบริ การให้ แก่ GLAND GLAND ตกลงจะดําเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริ การ ซึง GLAND
ได้ รับจากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการให้ แก่กองทรัสต์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที GLAND ได้ รับค่า
เช่า และค่าบริ การดังกล่าวและในกรณีทีสัญญาเช่าและสัญญาบริ การนัน^ สิน^ สุดลง GLAND มี
หน้ าทีดําเนินการให้ ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การดังกล่าวเข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การใหม่กบั
กองทรัสต์ฯ โดยตรง (ถ้ ามี) โปรดศึกษารายละเอียด และเงือนไขเกียวกับร่ างสัญญาเช่าโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน ได้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.6.1.1

สรุ ปสาระสําคัญของร่ าง

สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที ผู้ เช่ า พื น^ ที และผู้ รั บ บริ ก ารรายใดปฏิ เ สธที จะให้ ค วามยิ น ยอมดัง กล่ า ว
กองทรั ส ต์ ฯ จะไม่มี สิ ทธิต ามสัญญาใด ๆ กับผู้เช่ าพื น^ ที และผู้รับ บริ ก ารรายดัง กล่ าว จึงทํ า ให้
กองทรัสต์ฯ ไม่สามารถจัดการบริหารหรื อดําเนินการใด ๆ กับผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการรายดังกล่าว
ได้ โดยตรง แต่จะต้ องให้ GLAND เป็ นผู้ดําเนินการแทน เช่น หากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การดังกล่าว
ไม่ชําระค่าเช่าให้ แก่ GLAND กองทรัสต์ฯ จะต้ องบอกกล่าวให้ GLAND เข้ าดําเนินการทวงถามค่า
เช่าดังกล่าวจากผู้เช่า ซึงกองทรัสต์ฯ อาจมีความเสียงในส่วนของการไม่ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การ
หรือได้ รับเงินค่าเช่าและค่าบริการล่าช้ า ซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ฯ และ
ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ
(2) โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน
Sterling Equity ได้ เข้ าทําสัญญาเช่าพื ^นทีอาคารและสัญญาบริการ และจดทะเบียนแบ่งเช่าพื ^นที
ทั ^งหมดในโครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน กับ ยูนิลี เวอร์ ไทย เทรดดิง^ มีกําหนด
ระยะเวลาการแบ่ง เช่ า 20 ปี (เหลื อ ระยะเวลาเช่ าประมาณ 17 ปี 7 เดื อ น) /1 และเมื อปี 2557
GLAND, Sterling Equity และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง ได้ เข้ าทําข้ อตกลงร่วมกันซึงกําหนดว่า ยูนิลี
เวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง ยินยอมให้ Sterling Equity สามารถโอนสิทธิและหน้ าทีของผู้ให้ เช่าภายใต้
สั ญ ญาเช่ า พื น^ ที อาคารและสั ญ ญาบริ ก ารให้ แก่ ผ้ ู รั บ โอนที เป็ นทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ได้
อย่า งไรก็ ดี หากยูนิ ลี เวอร์ ไทย เทรดดิ ง^ ไม่ ดํ าเนิ น การจดทะเบี ยนยกเลิ ก สัญ ญาแบ่งเช่ าพื น^ ที
กองทรั ส ต์ ฯ จะไม่ ส ามารถจดทะเบี ย นสิ ท ธิก ารเช่ าพื น^ ที โครงการยูนิ ลี เวอร์ เฮ้ า ส์ ส่ วนอาคาร
สํานักงานได้ ในการนี ^ ในปี 2559 GLAND, Sterling Equity, ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง และบริษัทฯ
จึงได้ เข้ าทําบันทึกข้ อตกลงร่วมกัน โดยตกลงว่า ณ วันทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนในพื ^นทีในโครงการ
ยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน Sterling Equity และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง จะจดทะเบียน
ยกเลิกสัญญาแบ่งเช่าพื ^นที และจะเข้ าทําสัญญาเพือโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาเช่าพื ^นทีและ
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สัญญาบริ การจาก Sterling Equity ให้ แก่กองทรัส ต์ฯ โดยทียูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ จะเข้ าทํ า
สัญญาเช่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงพื ^นทีกับกองทรัสต์ฯ ในวันเดียวกันต่อไป
หมายเหตุ: /1 คาดว่ากองทรั ส ต์ จ ะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที จะเข้ า ลงทุน ครั ง^ แรกประมาณเดื อ น
เมษายน 2560
2) ความเสียงจากการทีผู้เช่ าพืนF ทีและผู้ใช้ บริ การไม่ สามารถชําระค่ าเช่ าและค่ าบริ การ หรื อความ
เสียงจากการทีผู้เช่ าพืนF ทีและผู้ใช้ บริ การอาจไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ า หรื อยอมเลิกสัญญาเช่ าและ
สัญญาบริ การก่ อ นกําหนด ซึงอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อสถานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรั สต์ ฯ
ค่าเช่าพื ^นทีและค่าบริการทีกองทรัสต์ฯ จะได้ รับจากผู้เช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริ การจะเป็ น
ที มาของรายได้ ห ลัก ของกองทรั ส ต์ ฯ ดัง นัน^ กองทรั ส ต์ ฯ อาจมี ค วามเสี ยงในกรณี ทีผู้ เ ช่ า พื น^ ที และ
ผู้รับบริการไม่สามารถชําระค่าเช่าและค่าบริ การ ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อยอมเลิก
สัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนกําหนด และหากกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้
เช่าและผู้รับบริการดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ฯ ได้ ซึงจะส่งผลโดยตรง
ต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ
(1) โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ผู้เช่ารายใหญ่ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน
จํานวน 10 ราย เช่าพื ^นทีเช่ารวมประมาณ 34,793 ตารางเมตร ซึงคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 55.27/1
ของพื ^นทีเช่าทั ^งหมดของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน (รายละเอียดปรากฎ
ตาม ส่วนที 2 ข้ อ 2.2.7 ข้ อมูลเกียวกับผู้เช่าพื ^นที 10 อันดับแรกในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ส่วนอาคารสํานักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) ซึงหากผู้เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึง ไม่สามารถ
ชําระค่าเช่าและค่าบริ การ ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อยอมเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การก่อนกําหนด และหากกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าและ
ผู้รับบริ การดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ฯ ได้ ซึงจะส่งผลโดยตรง
ต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ
นอกจากนี ^ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน อาจประสบกับเหตุการณ์ทีสัญญา
เช่า และสัญญาบริ การจํ านวนมากจะครบกํ าหนดอายุใ นช่วงเวลาเดีย วกัน และ (ก) ผู้เช่า และ
ผู้รับบริ การอาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การดังกล่าว ซึงหากผู้เช่าและผู้รับบริ การราย
ดังกล่าวไม่ได้ มีภาระหนี ^สินคงค้ างกับกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯ จะต้ องคืนเงินประกันการเช่าและการ
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บริ การให้ แ ก่ผ้ ูเช่าและผู้รับบริ การดังกล่าว โดยที ผู้จัดการกองทรั สต์ไ ม่ส ามารถรั บประกันได้ ว่า
กองทรัสต์ฯ จะสามารถนําพื ^นทีว่างออกให้ เช่าและบริ การได้ ด้วยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเท่าเดิม
หรือ (ข) ด้ วยสภาวะของตลาดอันอาจทําให้ ผ้ เู ช่าและผู้รับบริการอาจต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การภายใต้ เงื อนไขที กองทรั ส ต์ ฯ จะได้ รับประโยชน์ ด้อยกว่าที เคยได้ รับตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการทีมีอยู่ในปั จจุบนั หรื อด้ อยกว่าทีคาดการณ์ไว้ เช่น อัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่เมือ
มีการต่ออายุตํากว่าอัตราที คาดว่าจะได้ รับ อย่างมี นัยสํ าคัญ ซึงทัง^ สองกรณี ดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน รายได้ และฐานะการเงินของกองทรัสต์ฯ
อนึง สําหรับการบริหารจัดการพื ^นทีเช่าทีผู้เช่าทีไม่ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญา เนืองจาก สัญญาเช่า
และสัญญาบริ การกําหนดให้ ผ้ ูเช่าและผู้รับบริ การทีประสงค์ จะต่ออายุสัญญาจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูใ ห้ เช่ าและผู้ให้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อน
สิ ^นสุดสัญญา ดังนั ^น กองทรัสต์ฯ โดยผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์จึงมีระยะเวลาประมาณ 90 วันก่อน
สิ ^นสุดสัญญา ซึงเพียงพอในการวางแผนบริหารจัดการพื ^นทีเช่าดังกล่าว
โดยจากข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 อัตราการครบกําหนดของสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ของผู้เช่าและผู้รับบริการในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน มีดงั นี/2^
ปี ทีสัญญาครบ
กําหนด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ร้ อยละของพืนF ทีภายใต้
สัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ทังF หมด
66%
11%
15%
3%

ร้ อยละของรายได้ ภายใต้
สัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ทังF หมด
68%
11%
17%
3%

สําหรับสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีครบกําหนดในปี 2559 และ 3 เดือนแรกของปี 2560 มีการ
ต่ออายุสญ
ั ญา และ/หรือสามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ แล้ วตามรายละเอียดดังนี ^
สัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ปี 2559
3 เดือนแรก
ปี 2560
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญา และ/หรือ
สามารถหาผู้เช่ารายใหม่แล้ ว (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดิมเฉลีย
(บาท/ตร.ม./เดือน)
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93%

97%/3

524

503
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สัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ปี 2559
3 เดือนแรก
ปี 2560
อัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่เฉลีย
616
(บาท/ตร.ม./เดือน)
อัตราการเพิมขึ ^นของอัตราค่าเช่าและ
17%
ค่าบริการ (ร้ อยละ)
หมายเหตุ: /1 /2 ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โดย GLAND
/3

584
16%

คิดเป็ นพื ^นทีประมาณร้ อยละ 5.9 ของพื ^นทีสํานักงานให้ เช่า

อย่างไรก็ดี เมือกองทรัสต์ฯ เข้ าลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํ านักงาน และ
เข้ าเป็ นผู้ให้ เช่าแทน GLAND แล้ ว GLAND ต้ องโอนเงินประกันการเช่าพืน^ ทีและเงินประกันการ
บริการทีได้ รับจากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการให้ แก่กองทรัสต์ฯ รวมถึงผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการราย
ใหม่ทกุ รายทีจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริการกับกองทรัสต์ฯ จะต้ องวางเงินประกันการ
เช่าพื ^นทีและเงินประกันการบริ การเทียบเท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับระยะเวลาการเช่าและ
การบริการประมาณ 3 เดือนต่อสัญญา ดังนั ^น ในกรณี ทีผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการไม่ชําระค่าเช่า
พื ^นทีและค่าบริการ กองทรัสต์ฯ มีสิทธิทีจะยึดเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการดังกล่าว
เพือใช้ ชําระแทนเงินที ผู้เช่าและผู้รับบริ ก ารค้ างชํ าระ รวมถึงเพือชดเชยความเสี ยหายที เกิดขึน^
เนื องจากการผิ ด ข้ อ ตกลงของผู้เ ช่ า และผู้รั บ บริ ก ารด้ ว ย นอกจากนี ^ ในกรณี ที ผู้เ ช่ า พื น^ ที และ
ผู้รับบริการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดตามสัญญา โดยทีไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการทีกองทรัสต์ฯ
ปฏิบตั ิผิดสัญญา กองทรัสต์ฯ มีสิทธิยึดเงินประกันการเช่าพื ^นทีและเงินประกันการบริการทั ^งหมด
เพือชดใช้ ค่าเสียหายทีเกิดขึ ^นจากการเลิกสัญญาดังกล่าว และผู้เช่าและผู้รับบริการยังคงต้ องจ่าย
ค่าเช่ าและค่าบริ ก ารรายเดื อนต่อไปจนครบกํ าหนดระยะเวลาเช่าและระยะเวลาบริ การตามที
กําหนดในสัญญา (เว้ นแต่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่ารายย่อย 1 ราย พื ^นทีเช่าประมาณ
1,270 ตารางเมตร ทีกําหนดว่า หากผู้ใ ห้ เช่าพิจารณาแล้ วเห็นสมควร ผู้ให้ เช่ าจะริ บเงินประกัน
ทั ^งหมดตามสัญญา โดยผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชําระเงินค่าเช่าจนถึงวันสิ ^นสุดการเช่า) โดยให้ รวมถึง
ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายและเงินจํานวนอืน ๆ ทีผู้เช่าต้ องรับผิดชอบด้ วย ซึงการกําหนดข้ อสัญญาเรื อง
การวางเงิน ประกัน ในลัก ษณะนี น^ ่ าจะสามารถช่วยลดความเสี ยงและผลกระทบในทางลบต่ อ
สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ได้ ทางหนึง
นอกจากนี ^ เนื องจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส เป็ นอาคารสํ านักงานทีอยู่ในบริ เวณทีตัง^ ทีมี
จุดเด่นและได้ เปรี ยบในการหาผู้เช่า เพราะตัง^ อยู่ใ นศูนย์ กลางย่านธุรกิจ (Central Business
District) แห่งใหม่บริ เวณถนนพระราม 9 และอยู่ติดกับโครงการขนส่งมวลชนทีสําคัญคือรถไฟฟ้ า
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มหานคร ซึงบริเวณทีตั ^งดังกล่าวอาจเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทีสําคัญ ในการจูงใจให้ ผ้ ูเช่าและผู้รับบริ การ
รายปั จจุบนั ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริการ หรือไม่ตดั สินใจเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด และ
อาจเป็ นข้ อได้ เปรียบในการจัดหาผู้เช่าและผู้รับบริการรายใหม่ ทั ^งนี ^ สัญญาเช่าและสัญญาบริการที
จะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาระหว่างปี 2559 ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน
มีอตั ราการต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการ คิดเป็ นร้ อยละ 83.9 ของพื ^นทีเช่าทีครบกําหนดอายุใน
ปี 2559 และมีผ้ ูเช่าและผู้รับบริการรายใหม่ทีเข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการแทนพื ^นทีทีครบ
กําหนดอายุร้อยละ 9.3 ของพื ^นทีเช่าทีครบกําหนดอายุในปี 2559 โดยผู้เช่าและผู้รับบริ การราย
ใหม่ได้ เข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการด้ วยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การทีเพิมขึ ^นมากกว่าอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าและผู้รับบริ การรายเดิม คิดเป็ นร้ อยละ 25.40 (โดยวิธีถัวเฉลียถ่วง
นํ ^าหนัก) (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
(2) โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน
ผู้เช่าของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน มีจํานวน 1 ราย คือ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง
ซึงเช่าพื ^นทีเช่ารวมประมาณ 18,526.89 ตารางเมตร คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 100 ของพืน^ ทีเช่า
ทั ^งหมดของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน โดยมีกําหนดระยะเวลาการแบ่งเช่า 20
ปี (เหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 17 ปี 7 เดือน)/1
ทั ^งนี ^ ภายใต้ สัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริ การระหว่าง Sterling Equity และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรด
ดิ ^ง (ซึงเมือกองทรัสต์ฯ เข้ าลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ฯ จะ
เข้ าทําสัญญาเพือโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาเช่าพื ^นทีและสัญญาบริ การจาก Sterling Equity
ให้ แก่กองทรัสต์ฯ โดยทียูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง จะเข้ าทําสัญญาเช่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง
พื ^นทีกับกองทรัสต์ฯ ในวันเดียวกันต่อไป) คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายตกลงทีจะไม่ใช้ สิทธิในการบอกเลิก
สัญญาตามกฎหมายในกรณีทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา แต่ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ของคู่สัญญาแต่ล ะฝ่ ายในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ตามกฎหมาย และ/หรื อ ฟ้ องบังคับให้
คู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามสัญญา
อย่างไรก็ต าม หากยูนิลี เวอร์ ไทย เทรดดิง^ ประสงค์ จ ะเลิ กสัญญาเช่าพื ^นที และสัญญาบริ การ
ดังกล่าวก่อนกําหนด ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^งจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน
และต้ องชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวนเงินในอัตราเท่ากับร้ อยละ 30 ของจํานวนค่าเช่า
และค่าบริการสําหรับช่วงระยะเวลาการเช่าและการบริ การทีเหลือทั ^งหมด หรื อตกลงให้ ผ้ ูให้ เช่าริ บ
จํานวนเงินทั ^งหมดจากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ (ซึงยูนิลีเวอร์ ไทย
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เทรดดิ ^งได้ มอบให้ กบั ผู้ให้ เช่า เทียบเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 3 ปี แรกของระยะเวลาการ
เช่าและการบริการ) แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ทั ^งนี ^ หากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^งใช้ สิทธิในการเลิกสัญญาดังกล่าว กองทรัสต์ฯ อาจไม่สามารถหาผู้
เช่ารายใหม่เพียงรายเดียวมาทดแทนยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^งได้ กองทรัสต์ฯ จึงอาจต้ องดําเนินการ
ดัดแปลงพื น^ ที ภายในโครงการเพื อที จะสามารถนําพืน^ ที ออกให้ เช่า แก่ผ้ ูเช่ารายย่อยอื น ซึงการ
ดํา เนิ น การดังกล่ าวอาจมี ต้ น ทุน ทางด้ านค่าใช้ จ่ ายและระยะเวลาในการดํ าเนิน การ และหาก
กองทรั ส ต์ ฯ ยังไม่ส ามารถหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ไ ด้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ข อง
กองทรัส ต์ ฯ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรั ส ต์ ฯ
อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาทีกองทรัสต์ฯ ยังไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ กองทรัสต์ฯ ก็จะยังคงมีเงินที
ได้ รับจากการชดเชยความเสียหาย หรื อเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ที
จะได้ รับจากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ ซึงอย่างน้ อยที สุดจะครอบคลุมความเสียงด้ านรายได้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แรกของระยะเวลาการเช่าและการบริการ (โดยประมาณ) หลังจากทียูนิ
ลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง ยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
อนึง เนืองจากโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ เป็ นอาคารสํานักงานทีอยู่ในบริ เวณทีตั ^งทีมีจุดเด่นและข้ อ
ได้ เปรี ยบ เพราะตั ^งอยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่บริ เวณถนน
พระราม 9 และอยู่ติดกับโครงการขนส่งมวลชนทีสําคัญคือรถไฟฟ้ ามหานคร ประกอบกับยูนิลีเวอร์
ไทย เทรดดิ ^ง ได้ ลงทุนตกแต่งพื ^นทีภายในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงานทั ^งหมด ซึง
หากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ จะย้ า ยสถานทีเช่าก็อาจจะมี ต้น ทุนในการดํ าเนินการ (Switching
Cost) ทีค่อนข้ างสูง ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็ นเหตุจูงใจทีจะทําให้ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง ไม่
ตัดสินใจย้ ายสถานทีเช่าจากโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ไปยังสถานทีอืน
หมายเหตุ: /1 คาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรกประมาณเดือนเมษายน
2560
3) ความเสียงทีอาจเกิดขึนF อันเป็ นผลจากการทืกองทรั สต์ ฯ กู้ยืมเงิน
เนืองจากในการระดมทุนครัง^ นี ^ กองทรัสต์ฯ มีความประสงค์ทีจะกู้ยืมเงินเพือเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึงใน
การลงทุนในทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก โดยผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณา
รายละเอียด เงือนไขในการชําระเงินคืน ประกอบกับการประมาณการทางการเงินแล้ ว มีความเห็นว่า
กองทรัสต์ฯ มีความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ดังกล่าว แต่อาจมีความเสียงเกิดขึน^ จากความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี ^ย ประกอบกับการชําระคืนเงินต้ นนั ^น กองทรัสต์ฯ จะต้ องดําเนินการ
ชํ า ระเป็ นรายไตรมาสภายหลัง ระยะเวลาปลอดเงิ น ต้ น โดยทยอยผ่ อ นชํ า ระเป็ นสัด ส่ วนที เพิ มขึ น^
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จนกระทังครบทั ^งจํานวนภายในระยะเวลาสัญญาเงินกู้ ทั ^งนี ^ การชําระเงินต้ นจะอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.00
ถึงร้ อยละ 20.00 ต่อปี ของจํานวนเงินกู้ของกองทรัสต์ฯ หรื อไม่เกินทัง^ สิน^ ประมาณ 240 ล้ านบาทต่อปี
(คํานวณจากประมาณการเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนมูลค่าประมาณ 1,200 ล้ านบาท) ซึงสํารอง
จากกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ทําให้
กองทรัสต์ฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบี ^ยและเงินต้ น และกระทบต่อความสามารถของ
กองทรัส ต์ ฯ ในการจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ โปรดศึก ษารายละเอี ยดและเงื อนไข
เกียวกับร่างสัญญากู้ยืมเงิน ได้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.9.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิน
นอกจากนี ^ ในกรณีทีมีการกู้ยืมเงินใหม่เพือมาชําระหนี ^กู้ยืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์ฯ อาจมีความ
เสียงทีข้ อตกลงบางข้ อในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่อาจไม่ดีเท่ากับข้ อตกลงบางข้ อในสัญญากู้ยืมเงินฉบับ
เดิม เช่น เมือกองทรัสต์ฯ มีการกู้ยืมเงินใหม่เพือมาชําระหนี ^กู้ยืมเดิมเพือขยายเวลาการชําระเงินกู้ เงือนไข
บางข้ อภายใต้ สญ
ั ญาฉบับใหม่อาจไม่ดีเท่ากับสัญญาฉบับเดิม หรื อในกรณีทีมีการกู้ยืมเงินเพิมเติม อาจ
มีข้อสัญญาบางประการซึงจํากัดการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ
ทั ^งนี ^ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องบริ หารจัดการกองทรัสต์ฯ โดยคํานึงถึงความเสียงดังกล่าว โดยจะจัดให้ มี
มาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ และปั จจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้ ม
อัตราดอกเบี ^ยอย่างสมําเสมอ นอกจากนี ^ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ เครื องมือทางการเงินเพือลด
ความเสียงดังกล่าว เช่น บริ การธุรกรรมแลกเปลียนอัตราดอกเบี ^ย หรื อดําเนินการใด ๆ กับเจ้ าหนี ^ เช่น
การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี ^ การผ่อนผันเงือนไขทีเป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ฯ
เป็ นต้ น โดยกองทรัสต์ฯ จะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายทีเกียวข้ อง และประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
4) ความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวกั บ การดํา เนิ นธุ ร กิ จ ของกองทรั ส ต์ ฯ มี ดั ง ต่ อ ไปนี F (สามารถศึก ษา
รายละเอียดเพิมเติมได้ ในหนังสือชีชF วน ส่ วนที 2 เรื อง ปั จจัยความเสียง)
1. กองทรัสต์ฯ เป็ นทรัสต์ทีอยู่ระหว่างการก่อตั ^ง โดยยังไม่มีผ ลการดําเนินงานในอดีตทีนักลงทุน
สามารถอ้ างอิงใน การพิจารณาตัดสินใจเข้ าลงทุน
2. สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งผลกาไรตามสมมติฐาน
มี ค วามไม่ แ น่ น อน และขึน^ อยู่กับ ความเสี ยง การแข่ งขั น และความไม่ แ น่น อนทางธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ การเงิน และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลให้ ผลประกอบการทีแท้ จริ งแตกต่าง
จากทีประมาณการไว้ อย่างมีนยั สําคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าทีได้ ลงทุนในกองทรัสต์ฯ
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3. ความเสียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ฯ ขึ ^นอยู่กบั ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุน
ครัง^ แรก
4. ความเสียงจากการทีคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีเกียวข้ องกับการลงทุน การบริ หาร หรื อ
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก
5. ข้ อจํากัดในการจัดหาประโยชน์ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน
14.11.2 ความเสียงทีเกียวกับทรั พย์ สินทีจะเข้ าลงทุนครั งF แรก
1) ความเสียงในการที กลุ่มบริ ษัท GLAND จะพัฒนาโครงการย่ อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 ไม่ เป็ นไปตามรู ปแบบและแนวทาง (Concept) ทีกําหนดไว้ ในวันก่ อนที
กองทรั สต์ ฯ จะเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินทีจะเข้ าลงทุนครั Fงแรก หรื อพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ไม่ เสร็จเรี ยบร้ อยตามทีคาดการณ์ ไว้
เนืองจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ เป็ นโครงการย่อยภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึงเป็ นโครงการขนาดใหญ่ที กลุ่มบริ ษัท GLAND กําลังพัฒนาขึ ^นให้ มีลกั ษณะ
เป็ นศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่ในบริเวณถนนพระราม 9 ซึงประกอบไป
ด้ วยโครงการศูนย์การค้ า โครงการอาคารชุดเพืออยู่อาศัย โครงการอาคารสํานักงาน โครงการโรงแรม
และอืน ๆ ดังนั ^น หากสถานการณ์เปลียนแปลง ด้ วยเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ/
หรื อ GLAND Sterling Equity และ/หรื อ กลุ่มบริ ษัท GLAND อาจไม่สามารถพัฒนาโครงการย่อยอืน ๆ
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ เป็ นไปตามรู ปแบบและแนวทาง (Concept) ทีกําหนดไว้ ใน
วันก่อนทีกองทรั สต์ ฯ เข้ าลงทุนในทรั พย์ สินทีจะเข้ าลงทุนครั ง^ แรก หรื อพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ไม่เสร็ จเรี ยบร้ อยตามทีคาดการณ์ไว้ หรื อ อาจมีการเปลียนแปลงรู ปแบบของโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯ จึงอาจมีความเสียงจาก
การทีสภาพแวดล้ อมโดยรวมของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 เปลียนแปลงไปจากทีคาดการณ์ไว้
อันอาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิ
ลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ทีกองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุน ซึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื ^นทีหรื อ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าในทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรกของผู้ให้ เช่าเดิมหรื อผู้เช่ารายใหม่ รวมทั ^งอาจส่งผล
ให้ การจัดหาผู้เช่ามาเช่าพื ^นทีในโครงการทั ^งสองโครงการดังกล่าวดําเนินการได้ ยากขึ ^น
2) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ าง GLAND Sterling Equity และกองทรั สต์ ฯ
GLAND Sterling Equity และ/หรื อ กลุ่มบริ ษัท GLAND มีความประสงค์และมีแผนการทีจะพัฒนา
โครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึงโครงการย่อยอืน ๆ นั ^น รวมถึง โครงการ
อาคารสํ านักงานในส่วนที ไม่ใช่ทรั พย์สินที จะเข้ าลงทุนครัง^ แรก ดังนัน^ กองทรั สต์ฯ อาจมี ความเสี ยง
เพิมขึ ^นในอนาคตหากการพัฒนาโครงการสํานักงานดังกล่าวแล้ วเสร็ จ เนืองจากผู้เช่าพื ^นทีของกองทรัสต์
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ฯ บางส่วนอาจต้ องการย้ ายสถานที เช่า หรื อผู้เช่ ารายใหม่อาจสนใจที จะเช่าพื น^ ทีในโครงการอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่มากกว่าทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท GLAND ได้ วาง
รู ปแบบ ของโครงการสํานักงานแต่ละโครงการภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ไว้ แตกต่างกัน
โดยโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส เป็ นอาคารสํานักงานเกรด B+ ถึง A- โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ เป็ น
อาคารสํ านักงานเกรด A ในขณะที โครงการจี ทาวเวอร์ ซึงเป็ นโครงการย่อยในโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ที อยู่ระหว่างการพัฒ นาในขณะนี ^ และไม่ใ ช่ ทรั พ ย์ สิ นที จะเข้ า ลงทุนครั ง^ แรก เป็ นอาคาร
สํานักงานเกรด A+ โดยมีอัตราค่าเช่า และค่าบริ การทีสูงกว่า โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคาร
สํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ซึงทําให้ โ ครงการย่อยในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 แต่ละโครงการมีเป้ าหมายของกลุ่มผู้เช่าและอัตราค่าเช่าทีแตกต่างกัน
อนึง เพือลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิดขึ ^น GLAND และ Sterling Equity สัญญาว่า
GLAND Sterling Equity และกลุ่มบริ ษัท GLAND จะไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็ นการชักชวน เชิญชวน
หรื อจูงใจเพือให้ ผ้ ูเช่าพืน^ ทีสํานักงานและผู้รับบริ การภายในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคาร
สํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ไปเช่าพื ^นทีสํานักงานของโครงการอืนที
ประกอบกิจการอาคารสํานักงานให้ เช่าภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
นอกจากนี ^ GLAND และ Sterling Equity ตกลงว่า นับจากวันทีกองทรัสต์ฯ ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีจะเข้ า
ลงทุน ครั ง^ แรก การกํ าหนดอัต ราค่ าเช่ าและค่ าบริ ก ารของพื น^ ที สํ า นักงานที ให้ เช่าแก่ ผ้ ูเช่า พืน^ ที และ
ผู้รับบริ การรายใหม่ของโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้ อ งไม่เป็ นการ
แข่งขันกับการให้ เช่าพื ^นสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายใหม่ของโครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน รวมถึงการไม่ให้ การ
สนับสนุนหรื อประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายใหม่ซงไม่
ึ เป็ นไปตามปกติทาง
การค้ า เพือจูงใจให้ เข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ทั ^งนี ^ ตามเงือนไขและข้ อกําหนดในสัญญาตกลง
กระทําการ GLAND และ Sterling Equity ตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพืน^ ที
สํานักงาน (Occupancy Rate) ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน หรื อโครงการยูนิ
ลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ตํากว่าร้ อยละ 92 GLAND และ Sterling Equity และ/หรื อ บุคคลที
เกียวข้ องกับ GLAND หรื อ Sterling Equity จะกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื ^นทีสํานักงานทีให้
เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื ^นทีและผู้รับบริการรายใหม่ ของโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
ให้ สูง กว่ า ร้ อยละ 15 ของอัตราค่ าเช่ า และค่ าบริ ก ารของพื น^ ที สํ า นัก งานที ให้ เช่ า แก่ ผ้ ูเ ช่ า พืน^ ที และ
ผู้รับบริการรายใหม่ ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนอาคารสํานักงาน และ/หรื อ สูงกว่าร้ อยละ 10
ของอัตราค่ าเช่า และค่ าบริ ก ารของพื น^ ที สํ านัก งานที ให้ เช่ าแก่ผ้ ูเ ช่ าพื น^ ที และผู้รับ บริ ก ารรายใหม่ ใ น
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน
รวมทัง^ ภายในระยะเวลา 7 ปี นับจากวันทีกองทรัส ต์ฯ ได้ ลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วน
อาคารสํานักงาน และ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน หาก GLAND หรื อ Sterling Equity
และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับ GLAND หรือ Sterling Equity มีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อ
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ให้ เช่า (ทีมิใช่เป็ นการให้ เช่าพื ^นทีในการดํ าเนินธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีสํานักงานแก่ลูกค้ าทัวไปตามปกติทาง
การค้ า) ไม่ว่าทั ^งหมดหรื อแต่บางส่วนของทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทีอยู่ใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 GLAND และ Sterling Equity ตกลงว่า GLAND หรื อ Sterling Equity
และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับ GLAND หรื อ Sterling Equity จะดําเนินการให้ กองทรัสต์ฯ ได้ รับสิทธิใน
การปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวนั ^น โปรดศึกษารายละเอียด
เพิมเติ ม ได้ ใ นหนัง สื อชี ช^ วนส่วนที 2 ข้ อ 2.6.1.3 สรุ ปสาระสํ าคัญของร่ า งสัญ ญาตกลงกระทํ าการ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และข้ อ 2.6.2.3 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาตกลงกระทําการ โครงการ
ยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
3) ความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที จะเข้ าลงทุ น ครั F ง แรกมี ดั ง ต่ อ ไปนี F (สามารถศึ ก ษา
รายละเอียดเพิมเติมได้ ในหนังสือชีชF วน ส่ วนที 2 เรื อง ปั จจัยความเสียง)
1. ความเสียงในสิทธิการใช้ ทางเข้ าออกสู่ทางสาธารณะของทรัพย์สินทีจะเข้ าลงทุนครัง^ แรก
2. ความเสียงจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบ
ต่อการจัดหาประโยชน์
3. ความเสียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซงมู
ึ ลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่า
ทีเหลืออยู่
4. ความเสี ยงเกี ยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรั พย์ สินในกรณี ทีทรัพย์ สินที จะเข้ า
ลงทุนครั ง^ แรกเกิดความเสี ยหายอาจไม่ค้ ุมกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรัส ต์ฯ อาจ
สูญเสีย
5. ความเสียงทีกองทรัสต์ฯ เข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สงู กว่ามูลค่าตามการประเมินมูลค่าโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงอาจมีความเสียงในการขาดทุนจากการด้ อยค่าของทรัพย์สินทาง
บัญชีและกองทรัสต์ฯ อาจต้ องมีการลดทุนเพือจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
14.11.3 ความเสียงทีเกี ยวข้ อ งกับ การลงทุนในอสั ง หาริ มทรั พย์ (สามารถศึก ษารายละเอียดเพิมเติมได้ ใ น
หนังสือชีชF วน ส่ วนที 2 เรื อง ปั จจัยความเสียง)
1) ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์
2) ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขึ ^น
3) ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ฯ อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ ล่าช้ า
4) ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
5) ความเสียงทางการเมือง
6) ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
7) ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการเข้ าลงทุน
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14.11.4 ความเสียงเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรั สต์ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ ในหนังสือชีชF วน
ส่ วนที 2 เรื อง ปั จจัยความเสียง)
1) ความเสี ยงอั น เกิ ด จากการที ตลาดด้ านการลงทุ น ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่
2) ราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3) การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
4) การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
5) ราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
6) มูล ค่ าทรั พ ย์ สิ นสุท ธิข องกองทรั ส ต์ ฯ อาจมิไ ด้ เ ป็ นมูล ค่ าที แท้ จ ริ ง ซึงกองทรั ส ต์ ฯ จะได้ รั บหากมี ก าร
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั ^งหมด หรื อมีการเลิกกองทรัสต์ฯ
7) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซื ^อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
8) ความเสียงจากการใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ฯ ในการกําหนดราคาซื ^อขายหน่วยทรัสต์
9) ความเสียงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจานวน
ั^
10) ความเสียงด้ านภาษีและค่าธรรมเนียม
15. การเลิกกองทรั สต์ ฯ
ภายหลังการจัดตั ^งกองทรัสต์ฯ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ฯ เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ^
1) เมือจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย
2) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์ฯ ลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักดังกล่าว
3) กรณีทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นับแต่วนั ทีการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิ ^นสุด และทรัสตีได้ ใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดในการขอ
มติของผู้ถือหน่วยทรัส ต์ เพือแต่งตัง^ ผู้จัดการกองทรัส ต์ รายใหม่แ ล้ วแต่ยังไม่สามารถแต่งตัง^ ผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี ^ ให้ ทรัสตีขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์ฯ
4) เมือมีเหตุต้องเปลียนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั ^งทรัสตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ และผู้มี
ส่วนได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตั ^งทรัสตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตั ^งได้
5) เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ฯ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์
6) ในกรณี ที มี การควบรวมกองทรั ส ต์ ฯ กับกองทรั สต์ อืน และกฎหมายที เกี ยวข้ องกํ าหนดให้ มี การเลิ ก
กองทรัสต์ฯ
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7) เหตุอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

16. การดําเนินการเมือมีการเลิกกองทรั สต์ ฯ ทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่ อตังF ทรั สต์
เมือกองทรัสต์ฯ สิ ^นสุดลง ให้ ทรัสตีดําเนินการชําระบัญชีเองหรือจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีเพือทําหน้ าทีชําระสะสางหนี ^สินและ
ค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี ^
1) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรทีต้ องชําระและทีค้ างชําระ
3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติทรัสต์เพือการทําธุรกรรมใน
ตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบั ญญั ติทรั สต์ ”) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ของผู้รับประโยชน์ตาม
มาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับหรื อ
เกี ยวเนื องมาจากการจัดการกองทรั ส ต์ ฯ ที ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ เรี ย กเอาจากกองทรั ส ต์ ฯ ได้ โ ดยชอบ และ
ค่าตอบแทนทรัสตี
4) หนี ^อย่างอืน
ในกรณีทีทรัพย์สินในกองทรัสต์ฯ มีไม่เพียงพอทีจะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนี ^ในลําดับใดจนครบ ให้ ทรัสตีชําระ
หนี ^ในลําดับนั ^นโดยเฉลียตามส่วนของมูลหนี ^
ในกรณีทีเมือได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนี ^ตามวรรคหนึงแล้ ว หากกองทรัสต์ฯ มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ ทรัสตีจดั สรรส่วนที
คงเหลือให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
ทั ^งนี ^ หากกองทรัสต์ฯ สิ ^นสุดลงเนืองจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรื อล้ มละลาย และไม่สามารถแต่งตั ^งทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอันมิอาจหลี กเลี ยงได้ ตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ ผ้ ูชําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์แล้ วแต่กรณีเป็ นผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตีในการรวบรวม จําหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิ ^น
17. ทีปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีตั ^งสํานักงานใหญ่: อาคาร 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีตั ^งสํานักงานใหญ่: เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
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18. นายทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
19. ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั ^น 3 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
20. รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม (โดยวันสิ ^นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแรกคือวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
21. นโยบายการจ่ ายผลประโยชน์
1) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที
ปรั บ ปรุ ง แล้ ว ของรอบปี บัญ ชี โดยประโยชน์ ต อบแทนที จะจ่ า ยให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ นัน^ แบ่ ง เป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทั ^งนี ^ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง^ ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่ กรณีทีกองทรัสต์ฯ มีการเพิมทุน กองทรัสต์ฯ อาจ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง^ ต่อรอบปี บัญชี ได้ เพือเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(โดยจะเริ มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี แรกของกองทรัสต์ฯ หากกองทรัสต์ฯ มีกําไร
เพียงพอทีจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว)
อนึง กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ^ให้ หมายถึงกําไรทีปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ^
(1.1) การหักกําไรทียังไม่เกิดขึ ^น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมิน
ค่าทรั พย์ สินของกองทรั ส ต์ ฯ รวมทัง^ การปรับ ปรุ งด้ วยรายการอืนตามแนวทางของสํ า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ
(1.2) การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพือการชํ าระหนี เ^ งินกู้ยืม หรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ^ชวน หรื อแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี
2) ในกรณีทีกองทรัสต์ฯ มีกําไรสะสมทีอ้ างอิงจากกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วในแต่ละปี ของกองทรัสต์ฯ ตามข้ อ
1) ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ จากกําไร
สะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
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3) ในกรณี ทีมี การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั ส ต์ ใ นแต่ล ะรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัส ต์
เพือระบุชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิไ ด้ รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี ^
(3.1) ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จัดการกองทรั ส ต์ จะจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนสํ าหรับ รอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน^ รอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
เงือนไขเพิมเติม:
เว้ นแต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับงวดปี บัญชีแรก ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนรายปี การกํ าหนดอัตราการจ่ ายประโยชน์ต อบแทนจะขึ น^ อยู่กับดุล ยพินิ จ ของผู้จัด การ
กองทรัสต์ ซึงหากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใด มีมูลค่า
ตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
ครัง^ นั ^น และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้
มีการจ่ายในงวดถัดไป ทั ^งนี ^เงือนไขข้ างต้ นต้ องไม่ขดั กับข้ อ 1)
(3.2) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)
(หากมี) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ^นรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับ ไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์
ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
จะขึ ^นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงหากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอ
สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง^ นั ^น และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพือ
นําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ เว้ นแต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืน
ใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ^น
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22. ข้ อจํากัดในการจ่ ายผลประโยชน์
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บประโยชน์ ตอบแทนต้ อ งเป็ นผู้ถื อหน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี ชื อปรากฏอยู่ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่ วยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ ฯ ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เพื อกํ าหนดสิทธิ ผ้ ูถือ หน่ วยทรั ส ต์ ทีมี สิท ธิ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถื อหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เกินกว่าอัตราทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุ่ม
บุ ค คลเดี ย วกั น นัน^ จะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนเฉพาะในส่ ว นที ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ กิ น กว่ า อัต ราที ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
23. การเพิม/ลดทุนของกองทรั สต์ ฯ
23.1. เหตุในการเพิมทุน
1)

เพื อลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พย์ หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่ าอสัง หาริ มทรั พ ย์ หรื อ ลงทุน ในทรั พย์ สิ น หลัก ของ
กองทรั ส ต์ โ ดยทางอ้ อมตามหลักเกณฑ์ แ ละประกาศสํ านักงาน ก.ล.ต. ที เกี ยวข้ อง เพิมเติม จาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีมีอยู่เดิม

2)

เพือปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมทรั พย์ สินของกองทรั ส ต์ ซึงรวมถึงอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ของกองทรั ส ต์ หรื อ
อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์
หรื อให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป

3)

เพือต่อเติมหรือก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ ว ซึงเป็ นของกองทรัสต์หรือทีกองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่า เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อเพือให้ สอดคล้ องกับสภาพตลาด
หรื อความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป

4)

เพือชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์

5)

เพื อลงทุนในทรั พย์ สิ น อื นตามหลักเกณฑ์ แ ละสัด ส่ว นที กํ า หนดในประกาศสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง

6)

เพือเหตุอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7)

เพือเหตุอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรและจํ าเป็ นให้ มีการเพิมทุน ซึงต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับ
กฎหมาย หรือกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต.

23.2.

กระบวนการเพิมทุน
1) การเพิมทุนของกองทรัสต์ฯ จะกระทําได้ ต่อเมือไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั ^งกองทรัสต์ฯ
และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อ
คําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
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2)

การเพิมทุนของกองทรัสต์ฯ จะต้ องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีอนุมตั ิให้ เพิมทุน ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทั ^งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนี ^
2.1)

การเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ูถือหน่วยทรั ส ต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนเสียง
ทั ^งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเพิมทุน

2.2)

ในกรณี ที เป็ นการขอมติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื อการเพิ มทุ น แบบมอบอํ า นาจทัวไป
(General

Mandate) ให้ กระทํ าได้ เ ฉพาะกรณี ที แสดงไว้ อ ย่ า งชัด เจนว่ า การจัด สรร

หน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิมทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการใน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ เกียวกับการเพิมทุนของบริ ษัทจดทะเบียน
โดยอนุโลม และตามแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพือให้ เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี) ทั ^งนี ^ การเพิมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุน
3)

ในกรณีทีเป็ นการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติม ได้ ผ่านกระบวนการเกียวกับการได้ มาซึง
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตัง^ ทรัสต์และหากเป็ นการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรั ส ต์ ฯ กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุคคลที เกี ยวโยงกัน กับผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งผ่ านการ
ดําเนินการตามสัญญาก่อตั ^งทรัสต์

4)
23.3.

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่

เหตุในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์
1)

กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีเหลืออยู่ภายหลังจากการจํ าหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการ
เช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การตัดจํ า หน่า ยสิ ทธิ ก ารเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พย์ (ถ้ ามี ) ทัง^ นี ^ ต้ อ งปรากฏ
ข้ อเท็จจริงด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ ว

2)

กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทํา
ให้ ไม่สามารถได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์บางส่วนอันเป็ นไปตามสัญญาทีเกียวข้ อง ซึงได้ ระบุไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลแล้ ว

3)

กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทํา
ให้ ไม่สามารถได้ มาซึงอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

4)

กองทรั ส ต์ มี รายการค่าใช้ จ่ ายที ไม่ ใ ช่เงินสดและไม่มี เหตุต้ องนํ าไปใช้ ใ นการคํ า นวณกํา ไรสุทธิ ที
ปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 15 แห่งสัญญานี ^
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5)
23.4.

กรณีอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้

กระบวนการลดทุน
1)

การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ฯ จะกระทําได้ ต่อเมือไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตัง^
กองทรัสต์ฯ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว\

2)

ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ วด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั ^งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตําลงเท่านั ^น

4)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลียเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีใช้ ในการลดทุนชําระแล้ ว
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทัง^ นี ^ เงินที
เฉลียคืนต้ องไม่ได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ฯ

5)

กระบวนการลดทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดในอนาคตทีเกียวข้ องด้ วย

24. ข้ อจํากัดในการโอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่กรณีต่อไปนี ^
1)

การโอนหน่วยทรัสต์นั ^นเป็ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ฯ เกิน
กว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ ทั ^งหมด ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ หรือ

2)

การโอนหน่วยทรัสต์ นัน^ เป็ นเหตุใ ห้ สัดส่ วนการถื อหน่วยทรัสต์ข องบุคคลใด ผู้จัดการกองทรั สต์ ทรัส ตี
รวมถึงกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของบุคคลดังกล่าว (ถ้ ามีการถื อหน่วยทรัสต์) ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดและ
เงือนไขของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

25. การออกและส่ งมอบเอกสารสิทธิ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ แต่งตัง^ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) เป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั กองทรัสต์ฯ และให้ บริการรับฝากใบทรัสต์ทีจองซื ^อในการเสนอขายครัง^ นี ^แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื ^อ
สามารถใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซื ^อขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทันที ทั ^งนี ^
เพือให้ ผ้ จู องซื ^อสามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ฯ เริมทําการซื ^อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึงแตกต่างจากกรณีทีผู้จองซื ^อจะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื ^อ
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หลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ดังนั ^นในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง^ นี ^ผู้จองซื ^อสามารถเลือกให้ บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี ^คือ
1) ในกรณี ที ผู้จ องซื อ^ ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบทรั ส ต์ โ ดยให้ อ อกใบทรัส ต์ ใ นนามของผู้จ องซื อ^ นายทะเบีย น
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ ทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื ^อภายใน
15 วันทําการ นับจากวันปิ ดทําการจองซื ^อหน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิ ดทําการจองซื ^อ) ในกรณีนี ^ ผู้ได้ รับ
การจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบทรัสต์ ซึงอาจจะได้ รับภายหลังจากทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื ^อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ (SET)
2) ในกรณีทีผู้จองซื ^อประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชี
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง ผู้จองซื ^อจะต้ องมีบญ
ั ชีซื ^อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ^ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชือของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ที
บริ ษัทหลักทรัพย์นัน^ ฝากอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซือ^ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ด
การจองซื ^อในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้จองซื ^อ
ฝากไว้ ในกรณีนี ^ ผู้ทีได้ รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ทําการซื ^อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
(SET)
ในกรณีทีผู้จองซือ^ เลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 2. ชือของผู้จองซือ^ ในใบจองซือ^ จะต้ องตรงกับชือ
เจ้ าของบัญชีซื ^อขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซื ^อประสงค์ทีจะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนั ^น แล้ ว ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูจองซื ^อ ดังมี
รายละเอียดและวิธีการตามข้ อ 1. แทน
3) ในกรณีทีผู้จองซื ^อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื ^อประสงค์ทีจะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ในกรณีนี ^
กองทรัสต์ฯ จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ทีได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีผู้จองซื ^ ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื ^อ ภายใน 7 วันทํา
การนับจากวันปิ ดการจองซื ^อ และหากผู้จองซื ^อ ต้ องการจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชี ของบริ ษัทผู้
ออกหลั ก ทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที 600 ผู้ จองซื อ^ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ซึ งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทั ^งนี ^ การถอน หน่วยทรัสต์ที
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ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนั ^น ผู้
จองซื อ^ ทีนํ า ฝากหน่วยทรัส ต์ ใ นบัญชี ดังกล่าวอาจจะไม่ส ามารถถอนหน่ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ทันภายในวันที
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เริมทําการซื ^อ ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
ทั ^งนี ^ หากผู้จองซื ^อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซื ^อ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนาม
ของผู้จองซื ^อตามข้ อ 1. ให้ แก่ผ้ จู องซื ^อ
26. การคํานวณและประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทรั สต์ฯ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้จดั ทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตร
มาส ซึงผ่ านการรั บรองจากทรั ส ตี แ ล้ ว ต่ อ สํ า นัก งาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วัน นับ แต่ วัน สุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะไตรมาสนัน^
นอกจากนี ^ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน
ให้ ทรั ส ตี ต รวจสอบภายใน 30วันนับแต่วันสุดท้ ายของแต่ ล ะเดื อน โดย การประเมินมูล ค่ าทรั พย์ สิน ของกองทรั ส ต์ มี
หลักเกณฑ์ ดังนี ^
1) ผู้ประเมิ น มูล ค่ า ทรั พย์ สิ น ต้ อ งเป็ นบุค คลที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานสํานักงาน ก.ล.ต. เกียวกับการให้ ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก
2) การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครัง^
3) ต้ องดําเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรู ปแบบทีกําหนดในสัญญาเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์
4) ต้ องมี การสอบทานการประเมินมูล ค่าทรั พย์ สินทุก หนึงปี นับ แต่วันที มี การประเมินมูล ค่าทรั พ ย์สินเต็ ม
รูปแบบครัง^ ล่าสุด
27. หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีทมูี ลค่ าหน่ วยทรั สต์ ไม่ ถูกต้ อง
ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งเปิ ดเผยเหตุการณ์และการเปลียนแปลงโดยทันทีและแก้ ไขนําส่งผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยทรั สต์
สิทธิและความรับผิดชอบเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ สามารถสรุปได้ ดงั นี ^
1) การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์
กับทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสัมพันธ์ ในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอืนใด ระหว่างทรัสตี
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ และในระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน
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2) การเป็ นผู้ถือ หน่วยทรัส ต์ มิได้ ทําให้ บุคคลดังกล่าวมี ความรับผิดในกรณี ทีทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ฯ ไม่
เพียงพอต่อการชํ าระหนี ^ให้ แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนีข^ องกองทรัสต์ฯ โดยทรัสตี ผู้จัดการ
กองทรัสต์ และเจ้ าหนี ^ของกองทรัสต์ฯ จะบังคับชําระหนี ^ได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ เท่านั ^น
3) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้ กองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไร หลังหัก ค่า
สํ ารองต่าง ๆ ตามที กฎหมายอนุญ าตให้ กองทรั สต์ ฯ หักได้ ซึงรวมถึงกําไรทียังไม่เกิดขึน^ (Unrealized
Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ รวมทั ^งการปรับปรุ ง
ด้ วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัส ต์ ฯ
รายการเงินสํารองเพือการชําระหนี ^เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ฯ ตามวงเงินทีได้
ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ^ชวน หรือแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และมีสิทธิเรี ยก
ให้ คืนเงินทุนได้ ไ ม่เกิ นไปกว่าจํ านวนทุนของกองทรั ส ต์ฯ ทีปรั บปรุ งด้ ว ยส่วนเกินหรื อส่วนตํ ากว่ามูล ค่า
หน่วยทรัสต์
4) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ ตีความสัญญานี ^ไปในทางทีก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามข้ อ (1) ข้ อ (2)
และข้ อ (3)
5) การเป็ นผู้ ถือ หน่ วยทรัส ต์ ไ ม่ ทํ า ให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ มีก รรมสิ ท ธิj แ ละสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องเหนื อ ทรั พย์ สิ นของ
กองทรัสต์ฯ โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้
โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ฯ คืนจากบุคคลภายนอก ในกรณีทีทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ฯ ไม่
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ^ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินในกองทรัสต์ฯ ถูก
จําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั ^งนี ^ ตามหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด
6) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอืนใดเพิมเติมให้ แก่กองทรัสต์
ฯ หลังจากทีได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอืนใดเพิมเติมอีก
สําหรับหน่วยทรัสต์ทีถือนั ^น
7) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และ
แสดงความเห็นเกี ยวกับการบริ หารจัดการกองทรัส ต์ฯ ของทรั สตีแ ละผู้จัดการกองทรั สต์ ว่าเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายทีเกียวข้ องและสัญญานีก^ ําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ
เข้ าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับสัญญาฉบับนี ^ ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึงเรื องดังกล่าวให้ ถือเป็ นอํานาจและดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัส
ตี แล้ วแต่กรณี
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8) ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิลงมติเพือแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี ^ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตาม
เงือนไขและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ^ ซึงทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์จะแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี ^
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ เมือได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญานี ^
9) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือเลิกกองทรัสต์ฯ หรื อลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์ฯ
นั ^น ทรัสตีซงเป็
ึ นผู้มีอํานาจหน้ าทีเกียวกับการชําระบัญชีกองทรัสต์ฯ อาจจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชีทําหน้ าทีเป็ น
ผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ อนึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ
เงินคืนก็ต่อเมือกองทรัสต์ฯ มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนีข^ องกองทรัสต์ ฯ
เมือเลิกกองทรัสต์ฯ แล้ วเท่านัน^ สําหรับกรณี การลดทุนชําระแล้ วให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ ฯ ดําเนินการเฉลี ย
เงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ องตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
29. ช่ องทางทีผู้ถือหน่ วยทรั สต์ สามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่ อตังF ทรั สต์
ผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ส ามารถขอดูสํ าเนาสัญญาก่อตัง^ ทรัส ต์ ไ ด้ ทีผู้จัดการกองทรัส ต์ และทรั ส ตี ได้ ใ นช่วงเวลาทํ าการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี
30. ผู้จัดการกองทรัสต์
ชือบริ ษัท
วันทีจดทะเบียนจัดตังF บริษัท
ทุนจดทะเบียน

บริ ษทั จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
15 สิงหาคม 2559
10,000,000 บาท

การได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จดั การกองทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายชือกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
ลําดับที
ชือ
ตําแหน่ ง
1.
พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.
นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
กรรมการ
3.
นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ
กรรมการ
โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม คือ นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ลงลายมือชือร่วมกับ นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ
พร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
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ผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรั สต์

ชือ
1 บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีถือ
(หุ้น)

ร้ อยละของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ ายได้
แล้ วทังF หมด (%)

999,998

99.9998
9998

1

0.0001
0001

1

0.0001
0001

Grand Canal Land Public Company Limited
2 บริษทั จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ^ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
GLAND Property Management Co
Co., Ltd.
3 บริ ษัท เบ็ล แอสเซทส์ จํากัด
Belle Assets Co., Ltd.

โครงสร้ างผู้จัดการกองทรั สต์

ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรั สต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตั ^งผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีใน
การเป็ นผู้ จัดการกองทรัสต์ ใ นอัตราค่าธรรมเนี ยมพืน^ ฐานไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูล ค่าทรัพย์ สิ นนสุสุทธิ (NAV) ของ
กองทรั ส ต์ฯ ต่ อปี ณ วันทํ าการสุดท้ ายของเดือนก่ อนหน้ าทีจะมี การชํ าระค่าตอบแทนซึงกํ าหนดไว้ ใ นสัญญาแต่งตัง^
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ผู้จดั การกองทรัสต์ นอกจากนี ^ ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั สามารถได้ รับค่าธรรมเนียมอืนในการบริหารและจัดการทรัพย์สินตาม
รายละเอียดในหนังสือชี ^ชวนส่วนที 2 ข้ อ 12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ฯ
31. ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ รายใหญ่
(ณ วันที 17 เมษายน 2560)
ลําดับ

1
2

5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22

ชือ-สกุล

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เค พร็อพเพอร์ ตี ^ เซคเตอร์
สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
ทหารไทย พร็อพเพอร์ ตี ^ อินคัม พลัส
บริ ษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทย
พาณิชย์ จํากัด 4
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (ตราสารอืน ๆ)
บริ ษทั ธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายนพพร บุญลาโภ
นาย ศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ
นายสุทธเนตร ณ ระนอง
สํานักงานประกันสังคม (ว่างงาน)
อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ตราสารอืน ๆ)
น.ส. ชมนาด หงษ์ทอง
นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช
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จํานวน
ร้ อยละของ
หน่วยทรัสต์ทีถือ หน่วยทรัสต์ที
ออกจําหน่าย
(%)
74,965,300
15.00%
17,000,200
3.40%
17,000,200
3.40%
17,000,200
3.40%
15,000,200
3.00%
14,637,400
2.93%
14,000,200
2.80%
10,000,200
2.00%
10,000,200
2.00%
9,250,200
1.85%
9,250,200
1.85%
7,468,700
1.49%
7,305,200
1.46%
6,955,000
5,000,200
4,170,200
4,000,000
3,700,000
3,700,000
3,062,167
3,000,200
3,000,000
3,000,000

1.39%
1.00%
0.83%
0.80%
0.74%
0.74%
0.61%
0.60%
0.60%
0.60%
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ลําดับ

25
26
27
28

ชือ-สกุล

จํานวน
ร้ อยละของ
หน่วยทรัสต์ทีถือ หน่วยทรัสต์ที
ออกจําหน่าย
(%)
3,000,000
0.60%
2,987,480
0.60%
2,617,600
0.52%
2,600,000
0.52%
2,564,500
0.51%
276,235,747
55.27%

น.ส. มนตร์ ลดา พงษ์พานิช
สํานักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)
ธนชาตหุ้นปั นผล
นายสุพล เธียรเอียมอนันต์
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟั นด์
รวม (Total)

32. จํานวนผู้ถือหน่ วยทรั สต์ และการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์
(ณ วันที 17 เมษายน 2560)
จํานวนราย จํานวนหน่วย ร้ อยละของหน่วยทรัสต์
ทีออกจําหน่าย (%)
1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเป็ น Strategic unitholders
1.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์และเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
เดิมทีสามารถควบคุมกิจการทรัพย์สินหลัก
1.2 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริหาร ของ
บุคคลตาม 1.1 รวมถึงบุคคลทีมีความสัมพันธ์
1.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์ > 5%
1.4 ผู้มีอํานาจควบคุมของกองทรัสต์และทรัส
ตี
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยทีถือไม่ตํากว่า 1
หน่วยการซื ^อขาย
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยทีถือตํากว่า 1 หน่วย
การซื ^อขาย
รวมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ทงั F สินF

1

74,965,300

15.00%

7

6,340,000

1.27%

-

-

-

1,377

418,463,300

83.73%

-

-

-

1,385

499,768,600

100.00%

33. ผู้ถือหน่ วยต่ างด้ าว
(ณ วันที 17 เมษายน 2560)
กองทรัสต์ฯ มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนต่างด้ าว 3 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน 240,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของทุนชําระ
แล้ ว
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34. สถิติ
วันที

19 เมษายน
2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(หน่วย: บาท)
ต่อหน่วย
รวม

การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สิน
(หน่วย: บาท)
เงินสดและรายการ เงินลงทุนตาม
ทรัพย์สินอืน
เงินกู้ยืม
หนี ^สินอืน
เทียบเท่าเงินสด มูลค่ายุติธรรม
10.0437 5,019,544,938.32 390,631,839.87 5,991,805,980.59 44,963,007.03 1,000,000,000.00 407,855,889.17
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จัดทําโดย
บริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ข้ าพเจ้ าของรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ^ครบถ้ วนและถูกต้ องทุกประการ

_________________________________________

นายวิรุฬ เผ่าลินจง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
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ภาคผนวก 1: งบกํ า ไรขาดทุ น ตามสถานการณ์ สมมติ สํ า หรั บงวด 12 เดื อ น ช่ วงเวลาประมาณการ
วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูล ที ระบุในหัวข้ อนีท^ ี ไม่ใ ช่ ข้ อเท็จจริ งในอดี ต อาจเป็ นข้ อ มูล ในลักษณะที เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ใ นอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการ และอยู่ภายใต้ ความเสียงและความ
ไม่แน่นอนบางประการ ซึงอาจทําให้ ผลทีเกิดขึ ^นจริงแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากทีประมาณการไว้ ทั ^งนี ^ ข้ อมูลในส่วนนี ^ไม่
ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคํารับรอง คํ ารั บประกัน หรื อ การคาดการณ์ภายใต้ สมมติฐานที ถูกต้ องของผู้จัด การกองทรัส ต์
ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ที ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการดัง กล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะ
บรรลุผล เนืองจากข้ อมูลดังกล่าวจัดทําบนสมมติฐานในช่วงเวลาทีจัดทํารายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
เท่านั ^น
รายได้ และเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีแท้ จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้ และเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีปรากฎใน
ประมาณการของกองทรัส ต์ ฯ นอกจากนีป^ ระมาณการกําไรและเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยของกองทรั สต์ ฯ ไม่ได้ รับการ
ปรับปรุงสําหรับเหตุการณ์ใด ๆ ทีเกิดขึ ^นภายหลังวันทีของเอกสารฉบับนี ^
ข้ อมูลในส่วนนี ^อยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึงแม้ จะมีการระบุตวั เลข ซึงผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์
และทีปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันทีจัดทํารายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่
สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที
สําคัญจํานวนมาก ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั ^งยัง
ตั ^งอยู่บนสมมติฐานเกียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตทีอาจเปลียนแปลงได้ ดังนัน^ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และที ปรึ กษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน^ จริ ง ดังนัน^ ข้ อมูล
ทางการเงินทีคาดกรรณ์ในเอกสารฉบับนี ^อาจมีความแตกต่างจากผลทีเกิดขึน^ อย่างมีนยั สําคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังใน
การใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ^
งบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึงของข้ อมูลทางการเงินทีเกียวกับอนาคตทีจัดเตรี ยมโดยผู้จดั การ
กองทรัส ต์ และที ปรึ กษาทางการเงิน และสอบทานโดย EY Company Limited (“EY”) ซึงผู้ล งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิมเติมได้ ในหนังสื อชี ^ชวน ทั ^งนี ^ รายงานประมาณการในส่วนนีม^ ีส มมติฐานว่ากองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนครัง^
แรกในทรัพย์ สินที มูลค่ า 5,997.68 ล้ านบาทโดยจะมีแ หล่งเงินจาก (1) เงินที ได้ ม าจากการระดมทุนจํ านวนประมาณ
4,997.68 ล้ านบาทและ (2) เงินกู้ยืมระยะยาว 1,000.00 ล้ านบาท
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งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติและประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไร
สําหรับงวด 12 เดือน ช่ วงเวลาประมาณการ วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
รายได้
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ฯ
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
รวมค่ าใช้ จ่ายก่ อนต้ นทุนการเงิน
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนปรั บปรุ ง
บวก: สภาพคล่องส่วนเกินจากการตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
หัก: รายได้ จากค่าเช่าคงทีทีมิได้ จ่ายชําระเป็ นเงินสดจริง
เงินสดสุทธิทสามารถนํ
ี
ามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและการลดทุน

628
60
688
(161)
(31)
(27)
(1)
(220)
468
(42)
426
1
(62)
365

ประมาณการการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน และการลดทุน
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)
ประมาณการจํานวนเงินจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูซือF หน่ วยทรั สต์ (ล้ านบาท)

98.50%
359

ประมาณการจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก (ล้ านหน่วย)
ประมาณการจํานวนเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
ประมาณการสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท)
รวมประมาณการเงินทีจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (บาท)

499.76
0.719
0.001
0.720
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ภาคผนวก 2: ภาพรวมโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ เป็ นส่วนหนึงของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ที
กลุ่มบริ ษัท GLAND พัฒนาขึ ^นมาให้ มีลกั ษณะเป็ นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่ใจ
กลางกรุ งเทพมหานคร โดยโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตั ^งอยู่บนเนือ^ ทีประมาณ 73 ไร่ บริ เวณหัวมุมถนน
พระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดิน สถานีพระราม 9 สามารถเชือมต่อถนนสําคัญหลายสาย
ซึงเป็ นทําเลทีมีศกั ยภาพในการตอบรับทุกการเดินทาง
ภาพแสดงโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
1. โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9
2. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9
3. โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ แกรนด์ พระราม 9
4. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
5. โครงการโรงแรม
6. โครงการ Arcade
7. โครงการ Super Tower และส่วนศูนย์ป ระชุม
Central : โครงการศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา แกรนด์
พระราม 9

ทีมา: GLAND
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ภาพแสดงตําแหน่ งทีตังF ของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
5

3

7

6

1

4

2

Central

1.
2.
3.
4.

โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส แกรนด์ พระราม 9
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ แกรนด์ พระราม 9
โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

5. โครงการโรงแรม
6. โครงการ Arcade
7. โครงการ Super Tower และส่วนศูนย์ประชุม
Central : โครงการศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9

ทีมา: GLAND
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โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ประกอบด้ วยอาคารสํานักงาน พื ^นทีค้ าปลีก หอประชุม โรงแรม และอาคารชุด
พักอาศัย ดังต่อไปนี ^
ชือโครงการ

ประเภทหลักของโครงการ

สถานะของโครงการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
1. โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9
อาคารชุดพักอาศัย
เริมเปิ ดดําเนินงานในเดือน
กันยายน 2555
2. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
อาคารสํานักงาน
เริมเปิ ดดําเนินงานในเดือน
แกรนด์ พระราม 9
กุมภาพันธ์ 2557
3. โครงการยูนิลีเวอร์ เฮาส์ แก
อาคารสํานักงาน
เริมเปิ ดดําเนินงานในเดือน
รนด์ พระราม 9
ธันวาคม 2557
4. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์
อาคารสํานักงาน
เริมเปิ ดดําเนินงานบางส่วนใน
พระราม 9
ไตรมาส 3 ปี 2559
5. โครงการ Super Tower และ
อาคารสํานักงาน และ
อยู่ระหว่างการพัฒนา โดย
ศูนย์ประชุม
หอประชุม
คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการใน
ไตรมาส 1 ปี 2564 และ
ไตรมาส 1 ปี 2561
ตามลําดับ
6. โครงการ Arcade
พื ^นทีค้ าปลีก
อยู่ระหว่างการพัฒนา โดย
คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการใน
ไตรมาส 3 ปี 2560
7. โครงการโรงแรม
โรงแรม
อยู่ระหว่างการพัฒนา โดย
คาดว่าจะแล้ วเสร็จ ภายในปี
2562
8. โครงการเดอะ ช็อปปส์ แกรนด์
พื ^นทีค้ าปลีก ร้ านค้ า
เริมเปิ ดดําเนินการแล้ วในส่วน
พระราม 9
ร้ านอาหาร โดยจะตั ^งอยู่ที ชั ^น
ของโครงการเบ็ล แกรนด์
ใต้ ดิน ชั ^น 1 หรือ ชั ^น 2 ของ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์
แต่ละโครงการทีอยู่ใน
ทาวเวอร์ ส และโครงการยูนิลี
โครงการเดอะ แกรนด์
เวอร์ เฮ้ าส์
พระราม 9
ทีมา: GLAND
นอกจากนี ^ ยังมี ศูน ย์ การค้ าเซ็นทรั ล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึงสร้ างเสร็ จ และโอนขายอาคารให้ แ ก่บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนาไนน์สแควร์ จํากัด ปลายปี 2554 แล้ ว
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ภาคผนวก 3: สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับกองทรั สต์ ฯ
1. สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าพืนF ทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ผู้ให้ เช่ า

GLAND (“ผู้ให้ เช่า”)

ผู้เช่ า

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

ทรั พย์ สินทีเช่ า

(1) พื ^นทีบางส่วนของอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ในส่วนพื ^นทีสํานักงานให้ เช่า
พื ^นทีห้ องเก็บของ พื ^นทีห้ องประชุม และพื ^นทีส่วนกลางทีเกียวเนืองกับพื ^นทีดังกล่าว
ข้ างต้ น อาคาร A ชั ^น 12, 14 ถึงชั ^น 36 รวมจํานวน 24 ชั ^น และอาคาร B ชั ^น 12, 14
ถึงชั ^น 34 รวมจํา นวน 22 ชัน^ เนื อ^ ทีรวมประมาณ 68,791 ตารางเมตร (“พื น^ ทีส่วน
สํานักงาน”) ทั ^งนี ^ ไม่รวมพื ^นทีผนังภายนอกอาคาร
(2) พืน^ ทีจอดรถสํ าหรับพืน^ ทีส่วนสํ านักงาน ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ส่วนฐาน
อาคาร ชัน^ 4 ถึงชัน^ 10 จอดรถได้ ป ระมาณ 974 คัน เนื อ^ ที รวมประมาณ 27,206
ตารางเมตร (“พื ^นทีจอดรถของกองทรัสต์”)
(3) งานระบบต่าง ๆ ได้ แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับ เพลิ ง ระบบสื อสาร และระบบอื น ๆ ที เกี ยวข้ องและจํ า เป็ นสํ าหรั บ พื น^ ที ส่ ว น
สํานักงานและพืน^ ทีจอดรถของกองทรัส ต์ ทั ^งนี ^ ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ สําหรับพื ^นที
ส่วนค้ าปลีกโดยเฉพาะ (“งานระบบ”)

วัตถุประสงค์ ในการ
เช่ า

กองทรัสต์ตกลงว่าจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรื อดําเนินการอืนใดกับทรัพย์สินที
เช่า อันเกียวเนืองกับธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีเพือใช้ เป็ นสํานักงาน ห้ องเก็บของ ห้ องประชุม หรื อ
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ อืน ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ สัญญา
ก่อตั ^งทรัสต์ หรื อตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายจะ
ได้ ตกลงเป็ นอย่างอืน ทั ^งนี ^ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

ระยะเวลาการเช่ า

ผู้ให้ เช่าตกลงให้ กองทรัสต์เช่าทรัพย์สินทีเช่ามีกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นับตั ^งแต่
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ^

เงือนไขบังคับก่ อนใน
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ า

คู่สัญญาตกลงว่ า กองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ในการดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นการเช่ า ณ วัน จด
ทะเบียนสิทธิ การเช่า ต่อเมื อเงือนไขบังคับก่อนตามทีระบุใ นข้ อนีไ^ ด้ สํ าเร็ จครบถ้ วนทุก
ประการ เว้ นแต่ กองทรัสต์จะได้ ยินยอมยกเว้ นในเรื องดังกล่าวทั ^งหมดหรื อบางส่วนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(1) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ใ ห้ เช่าได้ ดําเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินทีเช่า
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และทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่าทีได้ จํานองไว้ แล้ วเสร็จ
(2) กองทรั ส ต์ ไ ด้ เข้ าเป็ นผู้เ อาประกัน ร่ ว มภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ทรั พ ย์ สิ น และ
ประกันภัยความเสี ยงภัยบุคคลที สาม และกองทรัส ต์ได้ เข้ าเป็ นผู้รับประโยชน์ร่วม
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์ สินสํ าหรั บระยะเวลาประกันภัยที เหลือของกรม
ธรรม์ประกันภัยนับแต่วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่า
(3) ก่ อ นหรื อ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า คู่ สั ญ ญาได้ ลงนามในสั ญ ญาซื อ^ ขาย
สังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ ส และสัญญาแต่งตั ^งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส
(4) ก่ อ นหรื อ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า คู่ สั ญ ญาได้ ล งนามในสัญ ญาเช่ า พื น^ ที
สํ า นั ก งาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการยู นิ ลี เ วอร์ เ ฮ้ าส์ สั ญ ญาซื อ^ ขาย
สังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ และสัญญาแต่งตั ^งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์เฮ้ าส์
(5) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ กองทรัสต์ และยูนิลีเวอร์ ไทย
เทรดดิ ง^ ได้ ล งนามในสัญญาโอนสิทธิแ ละหน้ าที ตามสัญญาเช่ าพื น^ ที อาคารและ
สัญญาบริการ ฉบับลงวันที [•]
(6) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ ได้ ลง
นามในสัญญาเช่าพื ^นทีอาคาร ฉบับลงวันที [•] และสัญญาบริ การ ฉบับลงวันที [•]
ระหว่างกองทรัสต์และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง
(7) ก่อ นหรื อ ในวันจดทะเบีย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บหลัก ประกัน การเช่ าตาม
สัญญาเช่าพื ^นทีอาคาร ฉบับลงวันที [•] จํานวน 228,096,000 บาท (สองร้ อยยีสิบ
แปดล้ านเก้ าหมืนหกพันบาทถ้ วน) และหลักประกันการบริ การตามสัญญาบริ การ
ฉบับลงวันที [•] จํานวน 186,624,000 บาท (หนึงร้ อยแปดสิบหกล้ านหกแสนสอง
หมืนสีพันบาทถ้ วน) จากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง ในรู ปแบบของหนังสือคํ ^าประกันของ
ธนาคาร โดยมี ข้อกํ าหนดและเงือนไขทีได้ รับความเห็นชอบจากกองทรัส ต์เป็ นการ
ล่วงหน้ าแล้ ว
(8) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าได้ ดําเนินการให้ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และยู
นิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง จดทะเบียนยกเลิกการเช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีอาคารโครงการ
ยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ระหว่างสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ ลงวันที 26
พฤษภาคม 2557 ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง
(9) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าได้ ดําเนินการ และดําเนินการให้ บุคคล
ทีเกียวข้ องกับผู้ให้ เช่าดําเนินการให้ มีการจดทะเบียนภาระจํายอมบนทีดินทั ^งหมดซึง
เป็ นทางเข้ าออกระหว่างโครงการและทางเข้ าออกสู่ถนนสาธารณะของโครงการเดอะ
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แกรนด์ พระราม 9 รวมถึงทีดินโฉนดทีดินเลขที 1680, 1681 และ 1980 ให้ แก่ทีดินซึง
เป็ นทีตั ^งของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
(10) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ได้ ดําเนินการยกเลิกสัญญา
โอนสิทธิ เรี ยกร้ องแบบมีเ งือนไขในสัญญาเช่าพื น^ ที ระหว่างสเตอร์ ลิง อีค วิตี ^ และ
ธนาคาร ลงวันที 15 สิงหาคม 2556 และสัญญาโอนสิทธิเรี ยกร้ องแบบมีเงือนไขบน
หนังสือคํ ^าประกันสัญญาเช่าพื ^นที ระหว่างสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และธนาคาร ลงวันที 15
สิงหาคม 2556
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ า

ในกรณีทีผู้ก่อตัง^ ทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถระดมทุน และ/หรื อ กองทรัสต์ก้ ูยืม เงิน ได้
เพียงพอสํ าหรับการลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าตามอัตราค่าเช่าทีกําหนด และกองทรัสต์เห็น
ว่าเงือนไขบังคับก่อนในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าของสัญ ญาฉบับนี ไ^ ด้ รับการปฏิบ ัติ
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว คู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที
เช่ า ณ สํ า นัก งานที ดิ น หรื อ หน่ ว ยงานราชการที เกี ยวข้ องภายในวัน และเวลาตามที
กองทรั ส ต์ จ ะแจ้ ง หรื อ ได้ แ จ้ ง ต่ อ ผู้ใ ห้ เ ช่ า (“วัน จดทะเบี ย นสิ ทธิ ก ารเช่ า”) ทัง^ นี ^ การจด
ทะเบี ย นจะต้ อ งมี ขึ น^ ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ ด) วัน ทํ าการนับ จากวัน ที สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกหนังสือรับทราบการจัดตั ^งกองทรัสต์ หรื อภายในวันและเวลาที
กองทรัสต์ได้ แจ้ งหรื อจะแจ้ งต่อผู้ให้ เช่าล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทํา
การ แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ ^นในภายหลัง

ค่ าเช่ า

กองทรั ส ต์ ตกลงชํ าระค่ า เช่ าทรั พ ย์ สิ นที เช่า สํ าหรั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ าตลอด
ระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”) ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ เป็ นจํานวน
เงินดังนี ^
(1) ค่าเช่าพืน^ ทีส่วนสํานักงานและพื ^นที จอดรถของกองทรัส ต์ เป็ นจํ านวนเงิน [•] บาท
([•]บาทถ้ วน)
(2) ค่าเช่างานระบบ เป็ นจํานวนเงิน [•] บาท ([•]บาทถ้ วน)
รวมเป็ นเงินค่าเช่าจํานวน [•] บาท ([•]บาทถ้ วน) โดยกองทรัสต์จะดําเนินการหักภาษี ณ
ทีจ่ายตามอัตราทีกฎหมายกําหนด

หน้ าทีของกองทรัสต์

กองทรัสต์ตกลงจะดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งพื ^นทีส่วนสํานักงานเพือให้ พื ^นทีส่วน
สํานักงานอยู่ใ นสภาพทีดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ ดังที ระบุไ ว้ ใ น
สัญญานีต^ ลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ทั ^งสิ ^น รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากกรณีดงั ต่อไปนี ^
(1) การซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด
(2) การซื ^อทรัพย์สินทดแทนในส่วนทีหมดสภาพการใช้ งาน หรื อ
(3) การซื ^อทรัพย์สินเพิมเติม
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โดยในกรณีของข้ อ (2) และ (3) ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิjในทรัพย์สินทีนํามา
ทดแทนหรื อเพิมเติม และให้ สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ตามสัญญาฉบับนี ^ตลอดระยะเวลาการเช่า
หน้ าทีและข้ อตกลง
ของผู้ให้ เช่ า

 ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีในการ
ดําเนินการให้ ผ้ ูเช่าพื ^นที และผู้รับบริ การทุกรายซึงได้ เข้ าทํ าสัญญาเช่าและสัญญา
บริการกับผู้ให้ เช่าก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้ ความยินยอมในการโอน
สิทธิและหน้ าทีของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการให้ แก่กองทรัสต์ โดยให้
มี ผ ลตัง^ แต่ วัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า อย่ า งไรก็ ต าม หากผู้ ให้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถ
ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วให้ แล้ วเสร็ จ ได้ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ผู้ ให้ เช่ า จะ
ดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า
ในกรณีทีผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การมิได้ ตกลงยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าทีของ
ผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการให้ แก่กองทรัส ต์ ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าในฐานะ
ผู้ให้ เช่าเดิมจะยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ากับผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการรายนั ^น ๆ และผู้ให้ เช่ามี
หน้ าที จัดการดูแลผู้เช่าพื น^ ทีและผู้รับบริ การดังกล่าวต่อไปจนกว่าสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การนัน^ จะสิน^ สุดลง ทัง^ นี ^ ผู้ใ ห้ เช่าตกลงโอนสิ ทธิเรี ยกร้ องในค่าเช่ าและ
ค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการให้ แก่กองทรัสต์ และผู้ให้ เช่าจะแจ้ งการ
โอนสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวให้ ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการได้ ชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า
โดยตรง ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริการ ซึงผู้ให้ เช่าได้ รับจากผู้เช่า
พื ^นทีและผู้รับบริการ ให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่
วันทีผู้ให้ เช่าได้ รับค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว
ทัง^ นี ^ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงว่ า ในกรณี ที สัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารที ผู้ เ ช่ า พื น^ ที และ
ผู้รับบริการมิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การให้ แก่กองทรัสต์ ถูกบอกเลิกหรื อสิน^ สุดลง การเข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญา
บริการใหม่สําหรับทรัพย์สินทีเช่า (หากมี) จะเป็ นการเข้ าทําสัญญาระหว่างผู้เช่าพื ^นที
และผู้รับบริ การกับกองทรัสต์โดยตรง โดยทีผู้ให้ เช่ามีหน้ าทีดําเนินการให้ ผ้ ูเช่าพื ^นที
และผู้รั บบริ ก ารดัง กล่ าวเข้ าทํ า สัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารใหม่ กั บกองทรั ส ต์
โดยตรง

 หากมี ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ เช่ น ค่ าเช่ า ค่ า บริ ก าร หรื อ รายได้ อื นใด (ถ้ ามี ) ซึงเป็ น
ผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ควรจะได้ รับและผู้ให้ เช่าได้ รับไว้ ล่วงหน้ าทั ^งก่อนและในวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การ ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ กองทรัสต์
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ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี) วันนับจาก
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรื อในกรณีทีผู้ให้ เช่าได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลัง
จากวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า ผู้ ใ ห้ เช่ า จะส่ ง มอบผลประโยชน์ ดัง กล่ าวให้ แก่
กองทรั ส ต์ โ ดยไม่ ชัก ช้ า ทัง^ นี ^ ภายใน 14 (สิ บ สี ) วั น นั บ แต่ วั น ที ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ
ผลประโยชน์ดงั กล่าว

 ผู้ให้ เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริ การทีผู้ให้ เช่าได้ รับ
จากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การซึงได้ เข้ าทํากับผู้ให้
เช่าก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี) วันนับ
จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทั ^งนี ^ ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่าจะโอน
เงินประกันดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของ
เงินประกันทีผู้ให้ เช่าได้ รับจากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การทั ^งหมด นอกจากนี ^ หากผู้ให้
เช่าได้ รับเงินประกันจากผู้เช่าพืน^ ทีและผู้รับบริการภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้ า
ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่วนั ทีผู้ให้ เช่าได้ รับเงินประกันการเช่าและเงินประกัน
การบริการดังกล่าว
 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงจัดให้ มีทางเข้ าออกโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส สู่ถนนสาธารณะทีดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ ประโยชน์ของกองทรัสต์ตามที
ระบุในสัญญานี ^
 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงว่า ผู้ให้ เช่าและบุคคลทีเกียวข้ องของผู้ให้ เช่า
จะปฏิบตั ิตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ ในบันทึกข้ อความของสํานัก
การโยธา (กองก่อสร้ างและบูรณะ) เรื อง การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า, หนังสือ
ของการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึงรับรองการอนุญาตให้ ใช้ ทีดินโฉนด
ที ดิ นเลขที 1737 เลขที ดิ น 222 รวมถึ ง เอกสารราชการและใบอนุญ าตต่ าง ๆ ที
เกียวข้ องหรื อจําเป็ นกับทรัพย์สินทีเช่า และ/หรื อ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/
หรื อ โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์โดยค่าใช้ จ่ายของผู้ให้
เช่าเอง และจะไม่ปฏิบตั ิการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ องกับ
เอกสารการอนุญาตและใบอนุญาตนัน^ ๆ อันอาจเป็ นผลให้ การอนุญาตดังกล่าวมี
ความเสียงต่อการถูกเพิกถอนหรื ออาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินที
เช่าหรือต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา
 เว้ นแต่สิทธิและหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ^ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้
เช่าตกลงจะไม่ จําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิอืนใดใน
ทรัพย์สินทีเช่า และทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่า ซึงเป็ นหรื ออาจเป็ นการทําให้
เสือมสิทธิหรือรอนสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้ ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ โดย
ไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ก่อน และหากกองทรัสต์ให้
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ความยินยอมดังกล่าว ผู้ให้ เช่าตกลงดําเนินการให้ บุคคลทีได้ ไปซึงสิทธิในทรัพย์สินที
เช่า และ/หรื อ ทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่านัน^ ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรใน
การยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ทีผู้ให้ เช่ามีอยู่กับ
กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง

 คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่ารายละเอียดของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส เป็ นไป
ตามที ระบุไ ว้ ใ นสัญญาฉบับนี ^ โดยตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ใ ห้ เช่ า จะดํ ารงให้
ลักษณะการใช้ พื ^นทีของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ^
ข้ อตกลงเกียวกับพืนF ที  การใช้ สอยหรือใช้ ประโยชน์
ส่ วนกลาง ทีจอดรถ
(1) พื ^นทีส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
และงานระบบ
ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงและยินยอมให้ กองทรัสต์ ผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริ การ บริ วารของบุค คลดังกล่าว รวมถึงผู้ม าติด ต่อหรื อ ผู้รั บบริ การใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรือโครงการย่อยอืน ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่า พื ^นที
ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และพื ^นทีส่วนค้ าปลีก ในลักษณะ
ทีได้ ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์อยู่ก่อนหรื อในวันทีลงนามสัญญาฉบับนี ^ โดยไม่มี
ข้ อจํากัดและค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
นอกจากนี ^ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทรัสต์และบริ วารของกองทรัสต์เข้ าไปในทีดิน
ซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรื อซ่อมแซมพื ^นที
หรื อ งานระบบที เกี ยวข้ องกับ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า (ถ้ า มี ) โดยไม่ มี ข้ อจํ ากัด และ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
(2) ทีจอดรถ
ตลอดระยะเวลาการเช่า คู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงและยินยอมให้ คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ าย ผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการ บริวารของบุคคลดังกล่าวรวมถึงผู้มาติดต่อหรื อ
ผู้รับบริการในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรื อโครงการย่อยอืน ๆ ในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในพื ^นทีจอดรถของกองทรัสต์
และพื ^นทีจอดรถของผู้ให้ เช่า ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ในลักษณะทีได้
ใช้ ส อยหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ อยู่ก่ อ นหรื อ ในวัน ที ลงนามสัญญาฉบับนี ^ โดยไม่ มี
ข้ อจํากัดและค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
(3) งานระบบ
ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์ตกลงและยินยอมให้ ผ้ ูให้ เช่า ผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริ การ บริ วารของบุค คลดังกล่าว รวมถึงผู้ม าติด ต่อหรื อ ผู้รั บบริ การใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรือโครงการย่อยอืน ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์
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พระราม 9 ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในงานระบบทีใช้ ร่วมกันระหว่างพื ^นทีส่วน
สํานักงาน พื ^นทีส่วนค้ าปลีก พืน^ ทีจอดรถของกองทรัสต์ พืน^ ทีจอดรถของผู้ให้
เช่า และพื ^นทีส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ในลักษณะทีได้ ใช้
สอยหรื อ ใช้ ประโยชน์ อ ยู่ ก่ อ นหรื อ ในวัน ที ลงนามสั ญ ญาฉบับ นี ^ โดยไม่ มี
ข้ อจํากัดและค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
 การดูแลรักษา ซ่อมแซม และ/หรื อ ปรับปรุง
(1) ผู้ให้ เช่าจะทําหน้ าทีดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ ง ทรัพย์สินส่วนกลางของ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และพื ^นทีจอดรถของผู้ให้ เช่า ให้ อยู่ในสภาพทีดี
หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งาน เป็ นไปตามแผนการซ่อมบํารุ ง และเพือให้ กองทรัสต์
สามารถปฏิบตั ิได้ ถูกต้ องตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การได้ ตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญานี ^
(2) กองทรั ส ต์ จ ะทํ า หน้ า ที ดู แ ลรั ก ษา ซ่อ มแซม และปรั บ ปรุ ง พื น^ ที จอดรถของ
กองทรัสต์ และงานระบบ ให้ อยู่ในสภาพทีดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ ดังทีระบุไ ว้ ในสัญญานี ^ตลอดระยะเวลาการเช่ า และเป็ นไปตาม
แผนการซ่อมบํารุง ทั ^งนี ^ การดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ให้ รวมถึง
(ก)

การซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด

(ข)

การซื ^อทรัพย์สินทดแทนในส่วนทีหมดสภาพการใช้ งาน หรื อ

(ค)

การซื ^อทรัพย์สินเพิมเติม

โดยในกรณีของข้ อ (ข) และ (ค) ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิjในทรัพย์สินที
นํามาทดแทนหรือเพิมเติม และให้ สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี ^ตลอดระยะเวลาการเช่า

 ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
กองทรัส ต์ และผู้ใ ห้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ในพืน^ ที
ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส พืน^ ที จอดรถของผู้ให้ เช่า พื ^นทีจอดรถ
ของกองทรัสต์ และงานระบบ ตามทีระบุไว้ ในสัญญา
ในกรณี ทีคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ ชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ แทนคู่สัญญาอีกฝ่ ายไป
ก่ อ น คู่ สัญ ญาฝ่ ายที มี ห น้ า ที รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ ายดัง กล่ า วตกลงชํ า ระคื น ให้ แ ก่
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ ชําระไปก่อนจนครบถ้ วนโดยไม่ชกั ช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับ
แต่วนั ทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ ชําระไปก่อน
การประกันภัย

• ผู้ใ ห้ เช่า และ/หรื อ บุคคลที ผู้ให้ เช่ากํ าหนดตามที กองทรั ส ต์ เห็นสมควร และ/หรื อ
กองทรัสต์ จะจัดให้ มี ประกันภัยความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability
Insurance) ทีอาจได้ รับความเสียหายจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ซึงรวมถึง
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ทรัพย์สินทีเช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยมีวงเงินเอาประกันตามทีกองทรัสต์เห็น
ว่าเหมาะสม ทั ^งนี ^ ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บุคคลทีผู้ให้ เช่า
กําหนดตามทีกองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรื อ กองทรัสต์ ต้ องดําเนินการให้ กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว ระบุชือกองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันร่ วมกับผู้ให้ เช่า หรื อบุคคลที
ผู้ใ ห้ เ ช่ า กํ า หนดตามที กองทรั ส ต์ เห็ น สมควร โดยคู่สัญ ญาตกลงที จะรั บผิด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกิดขึ ^นหรื อเกียวเนืองจากการดําเนินการดังกล่าว
และการชําระเบี ^ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพื ^นทีที
คู่สญ
ั ญามีสิทธิครอบครอง

• ผู้ใ ห้ เช่า และ/หรื อ บุคคลที ผู้ให้ เช่ากํ าหนดตามที กองทรั ส ต์ เห็นสมควร และ/หรื อ
กองทรั ส ต์ จะจัด ให้ มี ประกันความเสี ยงภัย ในทรัพ ย์ สิน (Property All Risks
Insurance) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยเป็ นการประกันโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพือคุ้มครองถึงความเสียงภัยอันอาจจะเกิดแก่
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส โดยวงเงินเอาประกันภัยพิจารณาตามมูล ค่าต้ นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้ นทุนค่าทีดิน ซึงประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนทีจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ทั ^งนี ^ ในวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บุคคลทีผู้ให้ เช่ากําหนดตามทีกองทรัสต์
เห็นสมควร และ/หรื อ กองทรัสต์ ต้ องดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ระบุ
ชื อกองทรั ส ต์ เ ป็ นผู้ เอาประกัน ร่ ว ม และระบุ ชื อกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ ใ ห้ ก้ ู ข อง
กองทรั ส ต์ เป็ นผู้รับประโยชน์ ร่ วมกับผู้ใ ห้ เช่า หรื อบุคคลที ผู้ใ ห้ เ ช่ ากํ า หนดตามที
กองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควร ตามสั ด ส่ ว นของพื น^ ที ที คู่ สั ญ ญามี ก รรมสิ ท ธิj ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง และกําหนดให้ กองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ให้ ก้ ูของกองทรัสต์ เป็ นผู้ได้ รับค่า
สิ น ไหมทดแทนจากการประกันภัย ดังกล่ า วตามสัด ส่ วนพื น^ ที ที กองทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ
ครอบครองทัง^ หมดเพือนํ าไปดํ าเนิ นการตามที กํ าหนดภายใต้ ข้ องทรั พย์ สิน ที เช่ า
เสี ย หายหรื อ ถู ก ทํ า ลายของสัญ ญาฉบับ นี ^ ทัง^ นี ^ คู่ สัญ ญาตกลงที จะรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกิดขึ ^นหรื อเกียวเนืองจากการดําเนินการดังกล่าว
และการชําระเบี ^ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลา
และสัดส่วนพื น^ ที ทีคู่สัญญามีกรรมสิทธิjหรื อสิทธิครอบครองบนโครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส
อนึง กองทรั ส ต์ อาจกํา หนดให้ ผ้ ูใ ห้ ก้ ูข องกองทรั ส ต์ เป็ นผู้รั บประโยชน์ ในสิ ทธิข อง
ประกันภัยแทนกองทรั สต์ ไ ด้ ในกรณี ทีกองทรัส ต์ ผิ ดเงื อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินที
กองทรัสต์ได้ เข้ าทํากับผู้ให้ ก้ ู ทั ^งนี ^ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ไู ด้
ตกลงกัน (ถ้ ามี)
ทรั พย์ สินทีเช่ า
เสียหายหรื อถูก

เพือประโยชน์แห่งข้ อนี ^ให้
“ค่าสินไหมทดแทนพืน^ ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
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ทําลาย

ทรัพย์สินทีเช่า ซึงไม่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจาก การประกันภัยอืนใดทีคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิมเติมด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ^นเองทั ^งสิ ^น
“ความเสียหายแต่เพี ยงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายทีเกิดขึน^ แล้ ว และหน่วยงาน
ราชการที เกี ยวข้ อ งได้ ป ระเมิ น ความเสี ยหายแล้ ว และให้ เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น สามารถ
ดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งเพือให้ ทรัพย์สินมีสภาพหรื อลักษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้
“ความเสียหายทั ^งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญ” ความเสียหายทีเกิดขึน^ แล้ ว และหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ องได้ ประเมินความเสี ยหายแล้ ว และให้ เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการรื อ^
ถอนโดยไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรื อปรับปรุงเพือให้ ทรัพย์ สินมีสภาพ
หรื อลักษณะการใช้ ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้
(1) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดย
ยังคงสามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าบางส่วนเพือประโยชน์ในการดํ าเนินธุรกิจต่อไปได้
ผู้ให้ เช่ามีหน้ าทีต้ องซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าให้ คงเดิม โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงิน
ค่ า สิ น ไหมทดแทนพื น^ ฐานที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ให้ แ ก่ ผ้ ู ใ ห้ เช่ าเพื อนํ า มาใช้ ในการ
ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าว
(2) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทั ^งหมดหรื ออย่างมีนัยสําคัญไม่ว่า
ด้ วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้ และคู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ กองทรัสต์จะส่ง
มอบเงินทีได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื ^นฐานทั ^งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเพือใช้ ในการ
ดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว ทัง^ นี ^ การก่อสร้ างทรั พย์ สินที เช่าขึน^ ใหม่ดังกล่าว
จะต้ องดําเนินการเท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายทีเกียวข้ องทีใช้ บงั คับอยู่ในเวลาทีจะมี
การก่อสร้ าง โดยผู้ใ ห้ เช่าจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการก่อสร้ างภายใต้ แบบ
แปลน แผนงาน และงบประมาณที คู่สัญญาจะได้ ตกลงร่ วมกันและจะต้ องทํา
การก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จภายใน 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ทีคู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลง
จะสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ
หรื อ ขออนุญ าตต่ อ หน่ว ยงานใด ๆ ที เกี ยวข้ อ ง (ถ้ า มี ) เพื อประโยชน์ ใ นการ
ดําเนินการใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ และให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าทีของคู่สญ
ั ญา
ตามสัญญาฉบับ นีย^ ังคงมี ผ ลต่อ ไปจนกว่าจะได้ มี การก่ อสร้ างทรัพ ย์ สิ นใหม่
ขึ ^นมาแทนที ทรั พย์สินทีเช่าตามสัญ ญาฉบับนี ^ โดยคู่สัญญาจะจัดให้ มีการทํา
สัญญาเช่าทรัพย์สินขึ ^นใหม่ (โดยให้ มีข้อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
สัญญาฉบับนี )^ โดยเริ มนับ อายุระยะเวลาการเช่ าที เหลื ออยู่ต่อไปทันที ทีการ
ก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จและพร้ อมนําทรัพย์สินทีเช่าออกจัดหาประโยชน์ โดย
ระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะสิ ^นสุดในวันเดียวกันกับทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ^
(แต่ทัง^ นี ก^ องทรัสต์ จะไม่มีภาระหน้ าที ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับ
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ใหม่อีกแต่อย่างใด)
อย่างไรก็ดี หากผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ให้
แล้ วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาภายใต้ ข้อ(2) นี ^ ผู้ให้ เช่าตกลงจ่ายค่าชดเชย
ให้ แก่กองทรัสต์นบั ตั ^งแต่วนั ทีพ้ นกําหนดระยะเวลาการก่อสร้ างภายใต้ ข้อ (2) นี ^
ดั ง กล่ า วจนถึ ง วั น ที ผู้ ให้ เช่ า ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า แล้ วเสร็ จ
(“ระยะเวลาก่อสร้ างเพิมเติม”) โดยค่าเสียหายทีกองทรัสต์จะได้ รับจากผู้ให้ เช่า
จะไม่ ตํากว่าค่าสิ นไหมทดแทนที กองทรัส ต์ จ ะได้ รั บหากกองทรั ส ต์ ไ ด้ เข้ า ทํ า
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) สําหรับช่วง
ระยะเวลาก่อสร้ างเพิมเติม
(3) เว้ น แต่ คู่ สั ญ ญาทัง^ สองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่ า งอื น ในกรณี ที ค่ า ก่ อ สร้ าง หรื อ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที เกียวกับหรื อเกี ยวเนืองกับการซ่อมแซม และ/หรื อ การก่อสร้ าง
ทรั พย์สินที เช่า ตามทีกําหนดในข้ อ (1) และ (2) มี จํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม
ทดแทนพื ^นฐานทีกองทรัสต์ได้ รับ ผู้ให้ เช่าตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนทีกองทรัสต์
จะต้ องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ไปก่อน โดยทีกองทรัสต์ตกลงจะชําระคืนเงินให้ แก่
ผู้ให้ เช่าภายใน 6 (หก) เดือนนับจากวันทีผู้ให้ เช่าได้ จ่ายเงินทดรองจ่ายไป พร้ อมทั ^ง
ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืม
เงิน (Cost of Borrowing) ของผู้ให้ เช่ าทีได้ ใ ช้ เพือการจ่ายเงินทดรองจ่าย โดย
คํานวณจากวันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันทีกองทรัสต์ได้ ชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายให้ แ ก่ผ้ ูใ ห้ เช่ า ทัง^ นี ^ ผู้ใ ห้ เช่ าและกองทรั สต์ จะร่ วมกันพิจารณาสรรหา
แหล่งเงินทุนทีเหมาะสมเพือการชําระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
ในกรณีทีกองทรัสต์ยงั ไม่สามารถตกลงเรื องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัยได้
หรื อในกรณี ทีได้ รับเงินค่า สินไหมทดแทนล่าช้ ากว่ากํ าหนด ผู้ใ ห้ เช่าตกลงทดรอง
จ่ายเงินในจํานวนทีกองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อนโดย
กองทรัสต์จะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ภายหลังจากกองทรัสต์ได้ รับ
เงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ า พร้ อมทั ^งชดเชยค่าใช้ จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of
Borrowing) ของผู้ให้ เช่า โดยคํานวณจากวันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึง
วันทีกองทรัสต์ได้ ชําระคืนเงินทดรองจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า ทั ^งนี ^ ระยะเวลาในการชําระ
คืนเงินทดรองจ่ายและเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือน
นับ จากวัน ที ผู้ใ ห้ เ ช่ าได้ จ่ ายเงิ น ทดรองจ่า ยไป อนึง ผู้ใ ห้ เ ช่ า และกองทรั ส ต์ อ าจ
พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมเพือการชํ าระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
หากเงินค่าสินไหมทดแทนทีได้ รับจากผู้รับประกันภัยไม่เพียงพอหรือล่าช้ า
การทีผู้ให้ เช่าทดรองจ่ายเงินในจํานวนทีกองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์
ไปก่อนข้ างต้ น และกองทรัสต์ไม่ส ามารถชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า
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ตามเงือนไขทีกําหนด กองทรัสต์ตกลงลดสัดส่วนพืน^ ทีการลงทุนของกองทรัสต์ใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ตามวิธีการคํานวณทีคู่สญ
ั ญาจะ
ตกลงกันต่อไป ทั ^งนี ^ การลดสัดส่วนพื ^นทีการลงทุนของกองทรัสต์ดงั กล่าวจะเป็ นไป
ภายใต้ กรอบของกฎหมายทีเกียวข้ องและเป็ นไปตามทีกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทั ^งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วย
เหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
(ก) คู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงร่วมกันทีจะไม่ก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นมาใหม่ หรื อ
(ข) ในกรณี ทีคู่สัญญาไม่ส ามารถบรรลุข้อ ตกลงร่ วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้ าง
ทรั พย์สินที เช่าขึน^ มาใหม่หรื อไม่ ให้ ถื อเป็ นกรณี ทีจะไม่มีการดําเนินการก่อสร้ าง
ทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ ในการนี ^ กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าสินไหมทดแทนพื ^นฐาน
ที ได้ รับมาแบ่งตามสัดส่ วนของระยะเวลาการเช่าที เหลื ออยู่ โดยแบ่งเงินทัง^ หมด
ออกเป็ น 360 (สามร้ อยหกสิบ) ส่วน ทั ^งนี ^ กองทรัสต์จะได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวน
ระยะเวลาการเช่าทียังคงเหลืออยู่ โดยเริมนับตั ^งแต่ในเดือนทีเกิดกรณีทรัพย์สินทีเช่า
ได้ รับความเสีย หายทัง^ หมดหรื ออย่ างมี นัยสํา คัญ และผู้ใ ห้ เช่าจะได้ รั บส่ว นแบ่ง
เท่า กับ จํ า นวนระยะเวลาการเช่ า ที ผ่ านมาแล้ ว ทัง^ นี ^ การนับระยะเวลาการเช่ า
ดังกล่าวให้ นบั เป็ นเดือน โดย 1 (หนึง) เดือน เท่ากับ 1 (หนึง) ส่วน ทั ^งนี ^ กองทรัสต์จะ
ส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื ^นฐานในส่วนทีเกินกว่าทีกองทรัสต์จะได้ รับให้ แก่ผ้ ูให้
เช่าโดยไม่ชกั ช้ า ทัง^ นี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่วันทีกองทรัสต์ได้ รับค่าสินไหม
ทดแทนพื ^นฐานจากบริษัทผู้รับประกันภัย
อนึง ก่อนการใช้ สิทธิใด ๆ ตามข้ อ (2) (3) และ (4) ข้ างต้ นกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะเสนอ
การดําเนินการดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิก่อน
ทรั พย์ สินทีเช่ าถูก
เวนคืน

 ในกรณีทีทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่า และ/หรื อ ทรัพย์สินทีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่า
ทั ^งหมดหรื อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตาม
สัญญานี ^ ให้ สัญ ญานี เ^ ป็ นอันสิน^ สุด ลงทันที โดยผู้ให้ เช่าไม่มี หน้ า ทีต้ องคื นค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ และให้ กองทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีทีผู้ให้ เช่า
ได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ทีเกี ยวข้ อง) จาก
หน่ ว ยงานราชการที เกี ยวข้ อ ง ตามจํ า นวน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และทีแก้ ไขเพิมเติม
รวมถึงกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
โดยในกรณีทีหน่วยราชการทีรับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้ มีกําหนดสัดส่วนทีกองทรัสต์
ในฐานะผู้เช่าต้ องได้ รับ ให้ ใช้ ผ้ ูประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) ราย โดยให้ กองทรัสต์
และผู้ให้ เช่าแต่งตั ^งฝ่ ายละ 1 (หนึง) ราย โดยค่าทดแทนจะคํานวณตามสูตร ดังนี ^
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ค่าทดแทน

(มูล ค่ าสิ ทธิ การเช่าของทรั พย์ สิน ทีเช่า ณ วัน ที ถู กเวนคื น /
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีเช่า ณ วันทีถูกเวนคืน) x จํานวน
เงินทดแทนทีได้ รับจากการเวนคืน

โดยมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าวจะประเมินมูลค่า
ด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และจะใช้ ค่าเฉลียของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทั ^ง 2 (สอง) ราย

 ในกรณี ทีที ดิน ซึงเป็ นที ตัง^ ของทรั พ ย์ สิ นที เช่ า และ/หรื อ ทรั พย์ สินที เช่า ถูก เวนคื น
บางส่วนและยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ^ ให้
สัญญาฉบับนี ^มีผลใช้ บงั คับต่อไป โดยผู้ให้ เช่าจะส่งมอบเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณี
ทีผู้ให้ เช่าได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษีทีเกียวข้ อง)
จากหน่วยงานราชการทีเกี ยวข้ อง ตามจํ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และทีแก้ ไขเพิมเติม
รวมถึงกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง ให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี)
วันนับจากวันทีได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว โดยให้ ถือว่าเงินทดแทนค่าเวนคืนดังกล่าว
เป็ นการเยียวยาความเสียหายทั ^งหมดทีกองทรัสต์อาจได้ รับในกรณีนี ^
การโอนสิทธิ และ/
 ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทรัส ต์โอนสิทธิ
หรื อ หน้ าทีตาม
และ/หรื อ หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ ไม่ว่าทั ^งหมดหรื อบางส่วนให้ แก่บุคคลใด ๆ ได้
สัญญา และการให้ เช่ า
ทัง^ นี ^ รวมถึงแต่ไ ม่ จํ ากัด เพี ย งการนํ า สิทธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สัญญาฉบับ นี ไ^ ปเป็ น
ช่ วง
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ โดยกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่า
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ในการนี ^ การโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าทีภายใต้
สัญญาฉบับนี จ^ ะต้ องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าทีใด ๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สัญญา
ฉบับนี ^และต้ องไม่ผกู พันเกินระยะเวลาการเช่า
 เพือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีเพือใช้ เป็ นสํานักงาน ห้ องประชุม หรื อ
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อืน ๆ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทรัสต์นําทรัพย์สินทีเช่าออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื ^นที และ/หรื อ รับบริการภายในทรัพย์สินทีเช่าไม่ว่าทั ^งหมด
หรื อบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการ
ให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกําหนดในการต่ออายุสัญญาจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสัญญาฉบับนี ^
ภาษีอากรทีเกียวเนือง  ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบชํ าระค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน และภาษีอืน ๆ ทีเกียวเนือง
กับทรั พย์ สินทีเช่ า
กับทรัพย์สินทีเช่าทีเกิดขึ ^นก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า

 กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน และภาษีอืนใดทีทางราชการอาจ
กําหนดเพิมเติมหรื อใช้ บงั คับทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่านับตั ^งแต่วันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าเป็ นต้ นไปจนกว่าสัญญาฉบับนี ^จะสิ ^นสุดลง
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ค่ าใช้ จ่าย

 ผู้ใ ห้ เช่าตกลงจะรับผิ ดชอบค่าธรรมเนี ย มและค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกี ยวกับการเช่ า
ทรัพย์สินทีเช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ายอันเกียวกับการจดทะเบียนการเช่าทั ^งหมดทีเกิดขึน^
ตามสัญญาฉบับนี ^
 ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบภาระหนี ^สิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบํารุ งรักษา และภาระผูกพันใด ๆ
ทีเกียวกับหรื อเกี ยวเนืองกับการบํารุ งรักษาทรั พย์สินที เช่า ที เกิดขึน^ และยังคงค้ าง
ชํ า ระอยู่ก่อ นวันจดทะเบีย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า และหากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดได้ รั บ เงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืนใดทีตนไม่พงึ ได้ รับ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึงโดยไม่ชกั ช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าว

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี ^ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดนัดผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ให้ เช่า
(1) ในกรณีทีผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^
และ/หรื อ สัญญาซื ^อขายสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ
สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรือผิดคํารับรองทีให้ ไว้
ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาซือ^ ขายสังหาริ ม ทรั พย์ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ
ผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90
(เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์หรื อทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ^นหรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
หรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ แต่ทัง^ นี ^ไม่รวมถึงกรณีทีการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ ของกองทรัสต์ เป็ นผลมาจากความ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อความบกพร่องในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อ
ความจงใจหรื อ ประมาทเลิ นเล่อ ในการไม่ปฏิ บัติตามหน้ าที ของผู้ใ ห้ เ ช่ าหรื อ
บุคคลทีเกียวข้ องกับผู้ให้ เช่าในฐานะผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ ตามทีกําหนดใน
สัญ ญาแต่งตัง^ ผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อ
สัญญาแต่งตั ^งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อืนใด
(2) ในกรณี ที ผู้ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ทํ า การจดทะเบีย นสิ ท ธิ ก ารเช่ าให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ใ นวัน ที
กองทรัสต์กําหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที
(3) ในกรณีทีผู้ให้ เช่าจําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิอืนใด
ในทรั พย์สินทีเช่า และทีดินซึงเป็ นทีตัง^ ของทรัพย์ สินทีเช่า ซึงเป็ นหรื ออาจเป็ น
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การทํ าให้ เสื อมสิ ทธิ หรื อรอนสิทธิ ของกองทรัส ต์ ใ นการใช้ ท รั พย์สิ นที เช่ าตาม
สัญญาฉบับนี ^ โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากกองทรัสต์ตามทีกําหนด ให้ ถือว่า
เป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที
(4) ในกรณี ใด ๆ ก็ตามทีทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญานีถ^ ูกยึดตามคําสังศาล โดยเกิด
จากความผิดของผู้ให้ เช่า ซึงผู้ใช้ สิทธิได้ ใช้ สิทธิถกู ต้ องตามกฎหมาย อันเป็ นเหตุ
ให้ กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า อย่ า งเต็ ม ที ตาม
เจตนารมณ์ แ ละวัตถุประสงค์ ของสัญญาฉบับนี ^ ให้ ถื อว่าเป็ นเหตุผิดนัดตาม
สัญญานี ^ทันที
(5) ในกรณี ผ้ ูให้ เช่าปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระ
หนี ส^ ินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึงอาจนํ าผู้ให้ เช่าไปสู่ภาวะล้ มละลายหรื อ
ฟื น^ ฟูกิจการ (อ้ างอิงจากหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์)
โดยผู้ให้ เช่าไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็จสิ ^นภายใน 180 (หนึงร้ อย
แปดสิบ) วัน นับจากวันทีทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ น
แต่ ผู้ใ ห้ เช่าสามารถพิสูจน์และยื นยันเป็ นลายลักษณ์ อักษรจนเป็ นทีพอใจแก่
กองทรัสต์ได้ ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทาง
การเงิน ของผู้ใ ห้ เ ช่ า ซึงจะนํ า ผู้ใ ห้ เช่ า ไปสู่ส ภาวะล้ มละลาย และการผิ ด นัด
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี ^
(6) ในกรณีทีผู้ให้ เช่าถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขัน^ ตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืน^ ฟูกิจการของผู้ใ ห้
เช่า ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชําระหนี ^
หรือปฏิบตั ิตามสัญญานี ^ ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และ
ปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรจากผู้ ให้ เช่ า หรื อ ทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง การผิ ด สั ญ ญานั น^ หรื อ ภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการ
ทีผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ หรื อเว้ นแต่เกิด
จากการทีผู้ให้ เช่าหรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับผู้ให้ เช่า ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ^งผู้บริ หาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อ สั ญ ญาแต่ ง ตั ง^ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์อืนใด
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สิทธิของคู่สัญญาเมือ
เกิดเหตุผิดนัด ผิด
สัญญา

 สิทธิของกองทรัสต์เมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ให้ เช่า
(1) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ (1) ของเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ให้
เช่า กองทรัสต์มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุดงั กล่าว โดยไม่มีผลทํา
ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลง เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ า
ฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาซื ^อขาย
สังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ซึงส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินทีเช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้ สัญญาฉบับนี ^อย่าง
มีนยั สําคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^ได้ ทนั ที และผู้ให้ เช่าจะต้ อง
ชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีผู้ใ ห้
เช่าได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลื อ อยู่ ด้ วยวิ ธีก ารคํ า นวณตามที ปรากฏในข้ อ (3) ของข้ อ ทรั พ ย์ สิ นที เช่ า
เสี ยหายหรื อถูกทํ าลายของสัญญาฉบับ นี ^ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จ ากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที
กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาฉบับ นี ^ ทัง^ นี ^ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
(2) ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ ตามที ระบุไ ว้ ในข้ อ (2) - (6) ของเหตุผิดนัดผิด สัญญา
กองทรัสต์มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ^ ด้ ทันที และในกรณีทีกองทรัสต์ใช้
สิทธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อื นใดที ผู้ ใ ห้ เช่ า ได้ รั บ ไว้ ใ นนามกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ ว นของ
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามทีปรากฏในข้ อ (3) ของข้ อ
ทรัพย์สินทีเช่าเสียหายหรื อถูกทําลาย ของสัญญาฉบับนี ^ และค่าขาดประโยชน์
จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงทรั
ึ พย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลา
การเช่ า ที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาฉบับ นี ^ ทัง^ นี ^ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการ
เรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการที มี เหตุผิดนัด
เกิดขึ ^นนั ^น

 สิทธิของผู้ให้ เช่าเมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์ผ้ ูให้ เช่า
มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดงั กล่าว โดยไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^
สิ ^นสุดลง เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงทีระบุไ ว้ ในสัญญานี ^ และมีผ ลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้อง
ชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทัง^ นี ^ ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้ เช่าในการเรี ยกร้ อง
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ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
การสินF สุดของสัญญา

เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ^ ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลง
(1) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ของสัญญาฉบับนี ^ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุด
ลงทันที
(2) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ (4) ของทรัพย์สินทีเช่าเสียหายหรื อถูก
ทําลาย ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงเมือกองทรัสต์ได้ ชําระเงินให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าครบ
ตามจํานวนทีระบุไว้
(3) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อทรัพย์สินทีเช่าถูกเวนคืนให้ ถือว่าสัญญา
ฉบับนี ^สิ ^นสุดลงเมือผู้ให้ เช่าได้ ชําระเงินให้ แก่กองทรัสต์ครบตามจํานวนทีระบุไว้
(4) ในกรณีทีคู่สัญญาใช้ สิทธิเลิกสัญญาตามข้ อเหตุผิดนัดผิดสัญญาให้ ถือว่าสัญญา
ฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(5) เมือคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(6) เมือมีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ
คําสังของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํา กับตลาดทุน ทัง^ นี ^ โดยไม่ใ ช่
ความผิดของผู้ให้ เช่า และกองทรัสต์ หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที

กรณีตาม (1) (2) (3) (5) (6) คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินทีเช่า หรื อเงิน หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใด จากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดย
ผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทั ^งนี ^ เว้ นแต่คู่สญ
ั ญา
จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
ผลของการสินF สุดของ  เมือสัญญาเช่าฉบับนี ^สิ ^นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
สัญญา
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนตามสภาพทีมีการใช้ ประโยชน์ตามปกติของ
ทรัพย์สินทีเช่าซึงเป็ นอยู่ ณ เวลานั ^น พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ทีติดตรึงตราและ
ไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินทีเช่า ซึงกองทรัสต์ได้ ใช้ ความระมัดระวังในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินดังกล่าวดุจวิญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้ นแต่ในกรณีทีไม่สามารถส่ง
มอบส่ ว นควบและอุ ป กรณ์ ที ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตรากับทรั พย์ สิ น ที เช่ า ได้
เนืองจากเหตุสุดวิสัย หรื อการเสื อมสภาพของทรั พย์สินนั ^น ๆ เนืองจากการใช้ งาน
ตามปกติหรื ออายุการใช้ งานของทรัพย์ สินนั ^น หรื อ เป็ นกรณี ทีสัญญาเช่าสิน^ สุดลง
ตามข้ อการสิน^ สุดของสัญญา (2), (3) นอกจากนี ^ กองทรัส ต์ จะส่ งมอบเงินหรื อ
ทรัพย์สินอืนใดทีกองทรัสต์ได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า รวมถึงการคืน
เงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริ การที กองทรัส ต์ ได้ รับจากผู้เช่าพื น^ ทีและ
ผู้รับบริ การในทรัพย์ สินทีเช่าให้ แก่ผ้ ูเช่าพื น^ ที และผู้รับบริ การ (หากผู้เช่าพื น^ ทีและ
หน้ า 66

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ผู้รับบริ การไม่ประสงค์จะเช่าพื ^นทีดังกล่าวกับผู้ใ ห้ เช่าอีกต่อไป) หรื อให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า
(ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการนั ^น ๆ) แล้ วแต่กรณี

 ในกรณี ทีกองทรั ส ต์ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาแล้ ว กองทรั ส ต์ ส งวนสิ ท ธิ ที จะใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าจนกว่ากองทรัสต์จะได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สิน
ทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดดังกล่าวจากผู้ให้ เช่าแล้ วเสร็ จ โดย
กองทรัสต์ไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์ สินทีเช่าคงเหลือรวมถึงเงิน
หรื อผลประโยชน์อืนใดจากผู้ให้ เช่าสําหรับระหว่างระยะเวลานี ^ เว้ นแต่กองทรัสต์จะ
พิสูจน์ ได้ ว่ากองทรัส ต์ ได้ รับความเสี ยหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ ที
กองทรัสต์ได้ รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 ในกรณีทีสัญญาเช่าฉบับนี ^สิน^ สุดลงด้ วยเหตุใด ๆ เว้ นแต่กรณีทีสัญญาเช่าสิ ^นสุดลง
ตามข้ อการสิ ^นสุดของสัญญา (2), (3) ในระหว่างเวลา 6 (หก) เดือนหลังจากสัญญา
เช่าฉบับนี ^สิ ^นสุดลง กองทรัสต์จะให้ ความช่วยเหลือตามคําร้ องขอทีสมเหตุสมผลจาก
ผู้ให้ เช่าในการดําเนินการให้ ผ้ ูเช่าพืน^ ทีและผู้รับบริการในทรัพย์สินทีเช่าในขณะนัน^
เข้ ามาทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การทีเกียวข้ องกับผู้ให้ เช่าใหม่พร้ อมทัง^ ส่งมอบ
เงินประกันการเช่าและการบริ การทีกองทรัส ต์ได้ รับไว้ จากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การ
ดังกล่าวในทรัพย์สินทีเช่าก่อนวันทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การฉบับใหม่ดงั กล่าว
(ภายหลังจากทีได้ หักค่าเช่ า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของผู้เช่าพื น^ ทีและ
ผู้รับบริการแต่ละราย (ถ้ ามี)) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริ การรายนัน^ ๆ) หรื อคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าพืน^ ทีและผู้รับบริ การรายนัน^ ๆ (หากผู้เช่า
พื ^นทีและผู้รับบริการไม่ประสงค์จะเช่าพื ^นทีดังกล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป) แล้ วแต่กรณี
ทัง^ นี ^ ค่ าใช้ จ่า ยที เกี ยวเนืองกับ การดํ าเนิ นการดังกล่า ว กองทรั ส ต์ แ ละผู้ใ ห้ เช่ าจะ
ร่ วมกันรั บผิ ดชอบ เว้ น แต่กรณี ที สัญญาเช่าฉบับ นี ส^ ิน^ สุดลงโดยเป็ นผลจากการที
คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญ ญา คู่ สัญ ญาฝ่ ายที ผิ ด สัญ ญาจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วยตัวเอง
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2. สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือF ขายสังหาริมทรั พย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ผู้ขาย

GLAND (“ผู้ขาย”)

ผู้ซือF

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

ทรั พย์ สินทีซือF

สังหาริ ม ทรั พย์ และอุปกรณ์ ต่า ง ๆ ทีเกี ยวเนืองซึงได้ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิน กิ จการภายใน
ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส (“สังหาริมทรัพย์”)

การซือF ขาย
สังหาริมทรั พย์

กองทรัสต์ตกลงจะซื ^อสังหาริมทรัพย์จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงจะขายสังหาริมทรัพย์ให้
กองทรัสต์ในราคาและตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
ทั ^งนี ^ การซื ^อขายตามทีกําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^จะมีผลบังคับระหว่างคู่สญ
ั ญาใน
วันทีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตามทีกําหนดในสัญญาเช่าพื ^นทีสํ านักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ถูกต้ องสมบูรณ์ มี ผ ลใช้ บังคับได้ ตาม
กฎหมาย (“วันทีสัญญามีผลใช้ บงั คับ”)

ราคาซือF ขาย

คู่สัญญาตกลงกันซือ^ ขายสังหาริ มทรั พย์ ใ นราคาสุทธิ [•] บาท ([•] บาทถ้ วน) (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม) โดยกองทรัสต์จะชําระราคาซื ^อขายดังกล่าวทั ^งสิ ^นภายในวันทีสัญญามี
ผลใช้ บงั คับ

การโอนกรรมสิทธิdใน คู่สญ
ั ญาตกลงให้ การโอนกรรมสิทธิjในสังหาริมทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^มีผลสมบูรณ์
สังหาริมทรั พย์
ในวันทีสัญญามีผลใช้ บงั คับ และได้ มีการชําระราคาซื ^อขายให้ กบั ผู้ขายครบถ้ วนตามที
กําหนดในสัญญาฉบับนีแ^ ล้ ว (“วันโอนกรรมสิทธิj”) โดยให้ ถือว่าผู้ข ายได้ ส่งมอบการ
ครอบครองในสังหาริมทรัพย์ให้ แก่กองทรัสต์ ณ สถานทีอันเป็ นทีตั ^งของสังหาริ มทรัพย์
นั ^น ๆ นอกจากนี ^ ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนี ^สิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระ
ผูกพันใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการบํารุ งรักษาสังหาริ มทรัพย์ทีตนเป็ นผู้ขายที
เกิดขึ ^นและยังคงค้ างชําระอยู่ก่อนวันโอนกรรมสิทธิj และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงิน
หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดทีตนไม่พึงได้ รับ คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์
ตอบแทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึงโดยไม่ชักช้ า ทัง^ นี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่วันทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าว
ค่ าธรรมเนียมและ
ภาษีอากร

ผู้ ข ายตกลงจะรั บ ผิ ด ชอบสํ า หรั บ บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มที เกิ ด ขึ น^ หรื อ อาจเกิ ด มี ขึ น^
เนืองจากการดําเนินการใด ๆ เพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิjในสังหาริ มทรัพย์ และ
กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมลู ค่าเพิมทีเกิดขึ ^นจากการซื ^อขายสังหาริมทรัพย์

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณี ดังจะกล่าวต่อไปนี ^ ให้ ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
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 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ขาย
ในกรณีทีผู้ขายฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับ
นี ^ และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไ ว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาเช่าพืน^ ทีสํ า นักงาน ที จอดรถ
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากกองทรัสต์หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ^น หรื อภายในระยะเวลา
ใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทั ^งนี ^ เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเว้ นแต่เกิดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรือเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณีทีกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
ฉบับนี ^ หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ ไ ข และปฏิ บ ัติใ ห้ ถูก ต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิ บ) วันนับจากวัน ที
กองทรัสต์ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้ขายหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั ^น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทั ^งนี ^ เว้ นแต่เป็ นเหตุ
สุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีผู้ขายไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี ^
การเลิกสัญญาและ
การเรี ยกค่ าเสียหาย

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ^ โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ขู ายทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิ ตามสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ เรี ยกค่าเสี ยหายจาก
ผู้ขายหากมี เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึงตามที ได้ กําหนดไว้ ใ นข้ อเหตุผิดนัดผิ ด
สัญญาโดยผู้ขาย
• ผู้ขายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ^ โดยบอกกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิ ตามสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ เรี ยกค่าเสี ยหายจาก
กองทรัสต์ได้ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อเหตุผิดนัด
ผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
• ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^เป็ นอันสิ ^นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี ^ โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่
มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ าใช้ จ่ า ย หรื อ เงิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอื นใดจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(1) เมือไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามทีกําหนดภายใต้ สัญญา
เช่าพื ^นที สํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
และ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์
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ทาวเวอร์ ส สิ ^นสุดลง โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์
(2) เมือคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ^
(3) เมือมีการเพิกถอน หรื อยกเลิก สถานะของกองทรัส ต์ โ ดยผลของกฎหมาย
และ/หรื อ คํ า สั งของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที เกี ยวข้ อง ซึงรวมถึ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
ทั ^งนี ^ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์ หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติให้ เลิกกองทรัสต์

3. สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ผู้ให้ สัญญา

GLAND (“จี-แลนด์”)

ผู้รับสัญญา

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

การประกอบกิจการ
อาคารสํานักงานให้
เช่ าของจี-แลนด์

นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ จี-แลนด์ ตกลงว่าการ
กํ า หนดอัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารของพื น^ ที สํ า นัก งานที ให้ เช่ า แก่ ผ้ ู เ ช่ า พื น^ ที และ
ผู้รับบริ การรายใหม่ และผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพืน^ ทีเพิมเติมของ
โครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้ องไม่เป็ นการแข่งขันกับ
การให้ เช่าพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริการรายใหม่ และผู้เช่าพื ^นที
และผู้รับบริ การรายเดิม ซึงขอเช่าพืน^ ทีเพิมเติมของทรั พย์ สินที เช่าโครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส และทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ รวมถึงการไม่ให้ การสนับสนุน
หรื อประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายใหม่ และผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริการรายเดิมซึงขอเช่าพื ^นทีเพิมเติมซึงไม่เป็ นไปตามปกติทางการค้ า เพือจูงใจให้
เข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ทั ^งนี ^ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ จี-แลนด์ตกลงว่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพื ^นทีสํานักงาน (Occupancy Rate) ของ
ทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
ทีกองทรัสต์ลงทุน ตํากว่าร้ อยละ 92 (เก้ าสิบสอง) จี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ อง
กับจี-แลนด์ จะกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า
พืน^ ที และผู้รับบริ การรายใหม่ และผู้เช่าพืน^ ที และผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพื น^ ที
เพิมเติม ของโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ สูงกว่าร้ อย
ละ 15 (สิบห้ า) ของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื ^นที
และผู้รับบริการรายใหม่ และผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการรายเดิมซึงขอเช่าพื ^นทีเพิมเติมใน
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ทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ สูงกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของ
อัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การราย
ใหม่ และผู้เช่ าพื น^ ทีและผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพืน^ ทีเพิมเติม ในทรั พย์ สินที เช่ า
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ซึงอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ู
เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายใหม่ และผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพื ^นที
เพิมเติ ม ในทรั พ ย์ สิ นที เช่ าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ ทรั พย์ สิ น ที เช่ า
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ดังกล่าวจะถูกกําหนดขึ ^นในการจัดทํางบประมาณประจําปี ใน
แต่ล ะปี โดยผู้จัดการกองทรัสต์ (“ข้ อตกลงกํ าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ”) โดย
ข้ อตกลงกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าวจะใช้ กับพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทีมี
บริ เวณ (Zone) และขนาดพืน^ ทีเท่าหรื อใกล้ เคียงกันระหว่าง (ก) พื ^นทีภายในโครงการ
ย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 และ (ข) พื ^นทีภายในทรัพย์สินทีเช่า
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า โครงการยู นิลี เ วอร์ เฮ้ า ส์
รายละเอียดปรากฏตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ในการนี ^ คู่สัญญาตกลงว่า ข้ อตกลงกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะไม่นํามาใช้
บังคับกับพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าของโครงการใดในโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 หากเป็ นกรณีดงั นี ^
(1) กรณีทีจี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ ได้ จําหน่าย จ่าย โอน หรื อ
ให้ เช่า (ทีมิใช่เป็ นการให้ เช่าพื ^นทีในการดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีสํานักงานแก่ลูกค้ า
ทัวไปตามปกติทางการค้ า) พื ^นทีสํานักงานให้ เช่าโครงการนั ^น ๆ ทั ^งหมด แก่บุคคล
อืนซึงไม่ใช่บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ ทั ^งนี ^ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขใน
เรื องสิทธิในการปฏิเสธก่อน หรื อ
(2) กรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าภายในโครงการนั ^น ๆ
เพือประโยชน์แห่งสัญญาข้ อนี ^ หากอัตราการเช่าพื ^นทีสํานักงาน (Occupancy Rate)
ของทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ ตํากว่าร้ อยละ 92 (เก้ าสิบสอง) ตามทีกําหนดข้ างต้ น จี-แลนด์ตกลงเปิ ดเผย หรื อ
จัดให้ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี -แลนด์ เปิ ดเผยข้ อมูล ค่าเช่าและค่าบริ ก าร เงือนไข และ
ระยะเวลาการเช่า ของพืน^ ที สํานักงานให้ เช่าของโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกไตรมาส รวมถึงให้
สิทธิกองทรัสต์เข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวตามทีกองทรัสต์ร้องขอและเห็นสมควร
สิทธิในการปฏิเสธ
ก่ อน (Right of First

• ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของ
กองทรัสต์ หากจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์มีความประสงค์จะ
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Refusal)

จําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่า (ทีมิใช่เป็ นการให้ เช่าพื ^นทีในการดําเนินธุรกิจให้ เช่า
พื ^นทีสํานักงานแก่ลูกค้ าทัวไปตามปกติทางการค้ า) ไม่ว่าทัง^ หมดหรื อแต่บางส่วน
ของทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าทีอยู่ในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 (“ทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) จี-แลนด์ตกลง
ว่า จี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลที เกี ยวข้ องกับจี-แลนด์ จะดํ าเนินการให้ กองทรั สต์
ได้ รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวนั ^น

• การใช้ สิทธิการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรัสต์ ต้ องเป็ นไป
ตามขั ^นตอนและข้ อกําหนดดังต่อไปนี ^
(1) เมื อจี -แลนด์ และ/หรื อ บุค คลที เกี ยวข้ อ งกับจี -แลนด์ มี ค วามประสงค์ จ ะ
จําหน่าย จ่ าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินที อยู่ภายใต้ สิทธิใ นการปฏิเสธก่อน
หรื อได้ รับข้ อเสนอจากบุคคลใดซึงประสงค์ จะซือ^ รับโอน หรื อเช่าทรั พย์สิน
ดังกล่าว จี-แลนด์ จะบอกกล่าว และ/หรื อ จะดําเนินการให้ บุคคลทีเกียวข้ อง
กับจี-แลนด์ บอกกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยหนังสือ
บอกกล่าวดังกล่าวจะต้ องระบุถงึ รายละเอียดของทรัพย์สินทีจะจําหน่าย จ่าย
โอน หรื อให้ เช่า รวมทัง^ ข้ อมูล ทีเพียงพอสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน
ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และข้ อกําหนดและเงือนไขทีสําคัญ รวมถึง (ก)
ช่วงราคาทีประสงค์จะขายหรื อค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่ า (ซึงเป็ นช่วง
ราคาหรื อ ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่ า ทีหัก ค่าใช้ จ่ายที จี -แลนด์ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการขายหรื อให้ เช่า) และ (ข) ค่าใช้ จ่ายที สมเหตุส มผลที จี แลนด์จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการขายหรื อให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่กองทรัสต์
ด้ วย (“คําเสนอ”) ทั ^งนี ^ หากคําเสนอที จี-แลนด์ จัดส่งให้ กองทรัสต์ ไม่เพียงพอ
สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กองทรัสต์มี
สิทธิร้องขอให้ จี-แลนด์จดั ส่งข้ อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนินการดังกล่าวได้
(2) กองทรัสต์จะแต่งตัง^ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจํานวน 2 (สอง) ราย ทีอยู่ใน
บัญชีรายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ
ทํ า การประเมิ น มูล ค่ า ทรั พย์ สิ นที อยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ ใ นการปฏิ เ สธก่ อ น และ
กองทรัสต์จะดําเนินการ (ก) แจ้ งความประสงค์ในการลงทุน รวมถึงระบุช่วง
ราคาทีประสงค์จะซื ^อหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ของทรัพย์สินนั ^น (ซึง
เป็ นช่วงราคาหรื อค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ที ยังไม่หัก ค่าใช้ จ่ายที จี แลนด์จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการขายหรื อให้ เช่า) และข้ อกําหนดและเงือนไขที
สําคัญ หรื อ (ข) อาจตอบปฏิเสธการลงทุน ในกรณีทีราคาหรื อค่าเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที ตํ าที สุด ที จี -แลนด์ และ/หรื อ บุ ค คลที
เกียวข้ องกับจี-แลนด์ แจ้ งมาในคําเสนอนั ^นสูงกว่าร้ อยละ 115 (หนึงร้ อยสิบ
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ห้ า) ของราคาตําสุดของผู้ประเมิน 2 (สอง) รายดังกล่าว หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีจีแลนด์ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการขายหรื อให้ เช่า โดยกองทรัสต์จะแจ้ งความ
ประสงค์ ดัง กล่ า วเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ัก ษรให้ จี -แลนด์ และ/หรื อ บุ ค คลที
เกียวข้ องกับจี-แลนด์ (แล้ วแต่กรณี) ทราบภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ รับคําเสนอ หรื อวันทีกองทรัสต์ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วน
สําหรับการประเมินมูล ค่าทรั พย์ สินของผู้ประเมินมูล ค่าทรั พย์สิน (แล้ ว แต่
กรณี ใดจะเกิดขึน^ ทีหลัง) หรื อภายในระยะเวลาอืนทีคู่สัญญาตกลงกันเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(3) ในกรณีที (ก) กองทรัสต์ปฏิเสธการลงทุนดังกล่าวโดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรไปยังจี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ (แล้ วแต่กรณี)
หรือ (ข) กองทรัสต์ไม่แจ้ งความประสงค์เป็ นประการใด ภายในระยะเวลา 30
(สามสิบ) วัน ตามทีกําหนดใน (2) ให้ ถือว่าหน้ าทีในการให้ สิทธิทีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) ของจี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจีแลนด์ ตามสัญญานี เ^ ป็ นอันสิน^ สุดลงเฉพาะในส่วนที เกี ยวกับทรั พย์สินที จี แลนด์ และ/หรือ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ เสนอต่อกองทรัสต์ในคราวนั ^น
ๆ และจี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ ทีได้ ทําคําเสนอนั ^นมี
สิทธิ จําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรั พย์ สินดัง กล่าวแก่ บุคคลอืนได้ ทัง^ นี ^
ภายใต้ เงือนไขใน (5)
(4) ในกรณีทีกองทรัสต์ตอบรับคําเสนอตามทีกําหนดใน (2) จี-แลนด์ และ/หรื อ
บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ (แล้ วแต่กรณี) ทีได้ ทําคําเสนอนั ^น จะจําหน่าย
จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนดังกล่าวแก่
บุคคลอืนได้ ก็ต่อเมือ
(ก) ในกรณีทีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นธุรกรรมทีจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใต้ กฎหมายทีเกี ยวข้ อง แต่
กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถจัดให้ มี การประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลา 90 (เก้ าสิ บ) วันนับจากวัน ที กองทรั ส ต์ ได้ รับคํ าเสนอ หรื อ
ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนสําหรั บการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณีใดจะเกิดขึ ^นทีหลัง) หรื อภายในระยะเวลา
อื นที คู่ สั ญ ญาตกลงกั น เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรื อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว หรือ
(ข) ในกรณี ทีกระบวนการได้ มาซึงทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อ นของกองทรั ส ต์ ไ ม่ ต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจากหน่ วยงานราชการ แต่
กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้ เสร็จสิ ^นภายใน 180
(หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีกองทรัสต์ ได้ รับคําเสนอ หรื อ ได้ รับ
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ข้ อมูลครบถ้ วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูล ค่า
ทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณีใดจะเกิดขึ ^นทีหลัง) หรื อภายในระยะเวลาอืนที
คู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
(ค) ในกรณี ทีกระบวนการได้ มาซึงทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัส ต์ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ อง แต่
1.

กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถยื นเอกสารที เกี ยวข้ องกั บ การลงทุ น ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องภายใน 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วัน
นับ จากวัน ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ คํ า เสนอ หรื อ ได้ รั บ ข้ อ มูล ครบถ้ ว น
สําหรับการประเมินมูล ค่าทรัพย์ สินของผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน
(แล้ วแต่ ก รณี ใ ดจะเกิ ด ขึ น^ ที ห ลั ง ) หรื อ ภายในระยะเวลาอื นที
คู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ

2.

กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ^นภายใน
240 (สองร้ อยสีสิบ) วันนับจากวันทีกองทรัสต์ได้ รับคําเสนอ หรื อ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ครบถ้ วนสํ า หรั บ การประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของผู้
ประเมิ น มูล ค่ าทรั พย์ สิ น (แล้ ว แต่ กรณี ใ ดจะเกิ ด ขึน^ ที ห ลั ง) หรื อ
ภายในระยะเวลาอืนทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ทั ^งนี ^ ไม่วา่ กรณีจะเป็ นประการใดก็ตาม จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรื อ
บุ ค คลที เกี ยวข้ อ งกับ จี -แลนด์ จะไม่ เ ปิ ดเผยช่ ว งราคาหรื อ ค่ า เช่ า ตลอด
ระยะเวลาการเช่ า ของทรั พย์ สิ น และข้ อกํ าหนดและเงื อนไขที ได้ รับ จาก
กองทรัสต์ให้ บคุ คลใด ๆ ทราบ
(5) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ ต้ อง
ดําเนินการจําหน่าย จ่ าย โอน หรื อให้ เช่าทรั พย์ สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิ ในการ
ปฏิเสธก่อนดังกล่าว โดยมีเงือนไขว่าราคาหรื อค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
ของทรัพย์สินทีตกลงขายหรื อให้ เช่านั ^นต้ องไม่ตํากว่าราคาหรื อค่าเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่ า ของทรั พ ย์ สิน ที ตํ าที สุ ด ที จี -แลนด์ และ/หรื อ บุค คลที
เกียวข้ องกับจี-แลนด์ แจ้ งมาในคําเสนอตามข้ อ (1)(ก) และต้ องจําหน่าย จ่าย
โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 (หนึง) ปี นับจากวันทีกองทรัสต์
ปฏิเสธการลงทุน หรื อนับจากวันครบกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันใน
กรณีทีกองทรัสต์ไม่แจ้ งความประสงค์ หรื อนับจากวันทีกองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ ใน (4)
หากจี -แลนด์ และ/หรื อ บุค คลที เกี ยวข้ อ งกับจี -แลนด์ ไม่ดํา เนิ น การตาม
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ข้ อกําหนดดังกล่าว และจี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ มี
ความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้ เช่าทรัพย์สินนั ^นอีก จี-แลนด์ตกลง
ว่า จี-แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกี ยวข้ องกับจี-แลนด์ จะให้ สิทธิทีจะปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์อีกครัง^ หนึง โดยจะทําเป็ นหนังสือ
บอกกล่าวแจ้ งคําเสนอใหม่ตามกระบวนการทีระบุไว้ ในข้ อนี ^ไปยังกองทรัสต์
เพือพิจารณาอีกครัง^
การดํารงสัดส่ วนการ
ถือหน่ วยทรั สต์ ใน
กองทรัสต์

• ตลอดระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของ
กองทรัสต์ (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์”) จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/
หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะดํารงสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ และจะ
ดํารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์รวมกันเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีออกและเสนอขายทั ^งหมดในการเสนอขาย
หน่ว ยทรั ส ต์ ค รั ง^ แรกเท่ านัน^ อย่า งไรก็ ตาม หากภายในระยะเวลาการถือ ครอง
หน่วยทรั สต์ กองทรั สต์ประสงค์ จะเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม และจี -แลนด์
และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ^อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึงออก
และเสนอขายในการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ดงั กล่าว อันทําให้ สดั ส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ของจี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ลดลงน้ อยกว่าร้ อย
ละ 15 (สิบห้ า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีออกและเสนอขายทั ^งหมด ให้
ถือว่าสัดส่วนการถื อหน่วยทรัสต์ ซึงจี -แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ต้ อง
ดํ ารงให้ เป็ นไปตามข้ อ สัญญานี ^ ลดลงเหลื อ เท่ากับสัดส่ วนการถื อหน่ ว ยทรั ส ต์
รวมกันของจี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ภายหลังจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ในการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ดงั กล่าว
• ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกัน จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บน
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจํานําหน่วยทรัสต์เป็ นหลักประกัน
อันอาจจะทําให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ตํากว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้
ในข้ อข้ างต้ น เว้ นแต่ในกรณีทีเป็ นไปเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึงต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ จี-แลนด์ตกลง
ว่ า จี -แลนด์ และ/หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน จะไม่ เ ป็ นผู้ สนับ สนุ น (Sponsor)
ของทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อืนใดที จะลงทุนในทรั พย์สินประเภท
อาคารสํานักงานให้ เช่าภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9

การถือหุ้นและการ
ดํารงสัดส่ วนการถือ

• เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
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หุ้นในบริ ษัท จีแลนด์
รี ท แมเนจเม้ นท์
จํากัด

ทีบริษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ จี แลนด์ ตกลงว่าสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ของจี แลนด์และกลุ่มบุคคลเดียวกันรวมกันทั ^งหมดจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99.99 (เก้ า
สิบเก้ าจุดเก้ าเก้ า) ของหุ้นทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทัง^ หมดในบริ ษัท จี แลนด์ รี ท แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด

• ตลอดระยะเวลาทีบริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
ของกองทรั ส ต์ จี-แลนด์ ตกลงว่า จี -แลนด์ และ/หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ยวกัน จะไม่
จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดังกล่าว หรื อนําหุ้นไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้น
ดังกล่าวทั ^งหมดหรื อแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอืนใดอันอาจมีผลทําให้ จีแลนด์ และ/หรื อ กลุ่ม บุคคลเดี ยวกัน ถื อครองหุ้นของบริ ษัท จีแ ลนด์ รี ท แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด รวมกันทั ^งหมดมีจํานวนน้ อยกว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้ ข้างต้ น และ/หรื อ
อันมีผลทําให้ อํานาจการจัดการงานของบริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ตก
ไปอยู่กับ บุคคลอืน เว้ น แต่ ไ ด้ รับ ความยิ น ยอมจากกองทรั ส ต์ ล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
• ตลอดระยะเวลาการถื อครองหุ้นตามทีระบุไว้ ข้างต้ น จี-แลนด์ ตกลงว่า จี-แลนด์
และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะดํ าเนินการใด ๆ ด้ วยการอาศัยสิทธิของตนเท่าที
จะทํ าได้ ภายใต้ กฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื อทํ าให้ บริ ษัท จี แ ลนด์ รี ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึง
ได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ต และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง^ ทรัส ต์ สัญญาแต่งตั ^งผู้จัดการกองทรัสต์ กฎหมายทีเกี ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ูลงทุน และมติทีประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
การถือหุ้นและการ
ดํารงสัดส่ วนการถือ
หุ้นในสเตอร์ ลิง
อีควิตี F

• เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ จี-แลนด์ตกลงว่าสัดส่วนการถือหุ้นในสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ของจี-แลนด์และกลุ่ม
บุคคลเดียวกันรวมกันทั ^งหมดจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99.99 (เก้ าสิบเก้ าจุดเก้ า
เก้ า) ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั ^งหมดในสเตอร์ ลิง อีควิตี ^
• ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน^ ทีสํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
จะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดังกล่าว หรื อนําหุ้นไปจํ านําหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ
ในหุ้นดังกล่าวทั ^งหมดหรื อแต่บางส่วน หรื อกระทําการประการอืนใดอันมีผลทําให้
จี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือครองหุ้นของสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ รวมกัน
ทั ^งหมดมีจํานวนน้ อยกว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้ ข้างต้ น และ/หรื อ อันอาจมีผลทําให้
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อํานาจการจัดการงานของสเตอร์ ลิง อี ควิตี ^ ตกไปอยู่กับบุคคลอืน เว้ นแต่ไ ด้ รั บ
ความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

• จี-แลนด์ตกลงว่าจะดําเนินการใด ๆ ด้ วยการอาศัยสิทธิของตนเท่าทีจะทําได้ ภายใต้
กฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพือทําให้ สเตอร์ลิง อีควิตี ^ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไข
ภายใต้ สั ญ ญาต่ า ง ๆ ที มี อ ยู่ กับ กองทรั ส ต์ อ ย่ างถูก ต้ อ งและเคร่ ง ครั ด ตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการ
ยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ทีมีอยู่กบั กองทรัสต์
หน้ าทีในการจัดให้ มี
ทางเข้ าออกของ
โครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9

คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่าช่วงเวลาก่อนทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีเช่า
ของกองทรัสต์ โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีทางเข้ าออกระหว่างโครงการและ
ทางเข้ าออกสู่ถนนสาธารณะอันได้ แก่ ทางเข้ าออกทางด้ านถนนพระราม 9 ทางเข้ าออก
ทางด้ านถนนรัชดาภิเษก รวมถึงทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
ทั ^งนี ^ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการของโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส และโครงการโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ รวมถึงบริ วารของบุคคลดังกล่าว จี-แลนด์
ตกลงว่านับจากวันทีกองทรั สต์ไ ด้ ลงทุนในทรั พย์ สินที เช่าของกองทรั ส ต์ และตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญาเช่าพื ^นที สํ านักงาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และตามสัญญาเช่ าพื น^ ที สํ านักงาน ที จอดรถ และงานระบบ
โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ า ส์ (รวมเรี ยกว่า “ระยะเวลาการเช่า ”) ตราบใดที จี -แลนด์ ยัง
สามารถใช้ ทางเข้ าออกดังกล่าวได้ อยู่ จี-แลนด์ตกลงจะดําเนินการให้ กองทรัสต์ ผู้เช่า
พื ^นทีและผู้รับบริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว มีสิทธิใช้ สอยและใช้ ประโยชน์จาก
ทางเข้ าออกและทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้
เช่นเดียวกันตามทีมีอยู่แล้ วตามปกติก่อนวันทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีเช่า
ของกองทรัสต์ รวมทั ^งจะไม่ดําเนินการใด ๆ ทีมีผลหรื ออาจมีผลทําให้ กองทรัสต์ ผู้เช่า
พื ^นทีและผู้รับบริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถใช้ สอยและใช้ ประโยชน์
จากทางเข้ าออกและทางสัญ จรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ ถ นน
สาธารณะได้ ซึงรวมถึงการจดทะเบียนยกเลิกภาระจํายอมทีได้ จดให้ แก่ทีดินซึงเป็ นทีตั ^ง
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ ทีดินซึงเป็ นทีตั ^งโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ก่อน
หรื อ ณ วันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ โดยจี-แลนด์จะบํารุ งรักษา
ซ่อ มแซมทางเข้ าออกและทางสัญจรดังกล่า วให้ อ ยู่ใ นสภาพที ดีเ พือที กองทรัส ต์ จ ะ
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามสัญญาข้ อนี ^ตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของจี แลนด์เอง

การใช้ ชือและ
เครื องหมายการค้ า

ตราบเท่าทีกองทรั ส ต์ยังคงลงทุนในทรัพย์สินทีเช่ าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส จี แลนด์ ตกลงยินยอมให้ กองทรัสต์ใช้ ชือ และ/หรื อ เครื องหมายการค้ า และ/หรื อ ตรา
สัญลักษณ์ และ/หรื อ รูปภาพ และ/หรือ เครืองหมายอืนใดทีใช้ ในการสือความหมายให้
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ประชาชนทัวไปเข้ าใจว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ นั ^นเป็ นทรัพย์สินของจี แลนด์ ที เกี ยวเนื องกับ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ทัง^ นี ^ ให้ ร วมถึ ง ชื อ และ/หรื อ
เครืองหมายการค้ า และ/หรื อ ตราสัญลักษณ์ และ/หรื อ รู ปภาพ และ/หรื อ เครื องหมาย
อืนใดทีเกียวเนื องกับโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ทีจี-แลนด์ จะได้ มีในอนาคตด้ วย
เพือการดําเนินกิจการตามสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ^
ชวนของกองทรัสต์ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ
ข้ อตกลงในการ
จัดการความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์

ตลอดระยะเวลาทีจี-แลนด์ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินทีเช่า
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จี-แลนด์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง^ ทีมีผ้ ูสนใจเช่าพื ^นที
สํานักงาน จี -แลนด์ จะเสนอทรัพย์ สินทีเช่าของกองทรัส ต์ และให้ ข้อมูล ในการติดต่อ
สอบถามทีเพียงพอเพือให้ ลกู ค้ าเป็ นผู้พจิ ารณาตัดสินใจ
ทั ^งนี ^ จี-แลนด์จะจัดให้ มีหน่วยงานและบุคลากรทีมีหน้ าทีในการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ของจี -แลนด์ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับจี-แลนด์ สําหรับส่วนทีเกียวข้ องกับผู้เช่า
พื ^นทีและผู้รับบริการ และส่วนทีมีหน้ าทีรับผิดชอบข้ อมูลทางการเงิน แยกต่างหากจาก
หน่วยงานและบุคลากรทีมีหน้ าทีในการบริ หารจัดการทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์สอย่างชัดเจน รวมถึงการแยกการจัดเก็บและการเข้ าถึงข้ อมูลและเอกสารใด ๆ
ของกองทรัสต์ เพือป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อล่วงรู้และใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลของกองทรัสต์ นอกจากนี ^ จี -แลนด์ตกลงว่าจะไม่นําข้ อมูลทางการค้ าใด ๆ ของ
กองทรัสต์ทีจี-แลนด์ได้ รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ ไปใช้ เพือประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรือบุคคลอืนใด

การซือF คืนทรัพย์ สิน
จากกองทรั สต์

ในกรณี ทีสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส สิ ^นสุดลงอันเนืองจากการครบระยะเวลาการเช่า หรื อกรณีทีสัญญาเช่าดังกล่าว
สิ น^ สุ ด ลงโดยเป็ นผลจากการที จี -แลนด์ เ ป็ นฝ่ ายผิ ด สัญ ญา กองทรั ส ต์ ต กลงที จะ
จําหน่ายทรั พย์ สินทีซือ^ ขายกันตามสัญญาซื อ^ ขายสังหาริ มทรัพย์ โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส หรื อทรัพย์สินอืนใดทีมีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันให้ แก่จี-แลนด์
และจี-แลนด์ตกลงทีจะซื ^อทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของทรัพย์สินทีมี
การใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนัน^ โดยราคาทรัพย์ สินดังกล่าวจะเป็ นไปตามมูลค่าตลาด
หากทรัพย์ สินใดไม่มีมูลค่าตลาดให้ ใช้ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันทีส่งมอบ หรื อตาม
ราคาอืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

กรณีทีจี-แลนด์ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึงของสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ สัญญา
เช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ
สัญญาซือ^ ขายสังหาริ มทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และ
งานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ สัญญาซื ^อขายสัง หาริ ม ทรั พ ย์
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โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และจี-แลนด์ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิใ ห้
ถูกต้ องตามสัญญาฉบับนี ^ และ/หรือ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ สัญญาซื ^อขายสังหาริ มทรัพย์ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานัน^ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด
ตามสัญญาฉบับนี ^ ซึงให้ สิทธิแก่กองทรัสต์ในการเรี ยกค่าเสียหายจากจี-แลนด์ และ/
หรื อ เลิกสัญญาฉบับนีไ^ ด้ เว้ นแต่ เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเว้ นแต่ในกรณีทีการไม่ปฏิบัติ
ตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^เป็ นผลเนืองมาจากการทีกองทรัสต์
ในฐานะคู่สญ
ั ญาของสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อเว้ นแต่ได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนใน
สัญญาฉบับนี ^
ทั ^งนี ^ ในกรณีทีกองทรัสต์ใช้ สิทธิเลิกสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ภายใต้ ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขของสั ญญาดัง กล่า ว
กองทรัสต์มีสิทธิใช้ เหตุดงั กล่าวถือเป็ นเหตุเลิกสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^เช่นกัน
การเลิกสัญญาและ
การเรี ยกค่ าเสียหาย

• กองทรั ส ต์ มี สิท ธิเ ลิ กสัญญาฉบับนี โ^ ดยบอกกล่าวให้ แ ก่ จี-แลนด์ ท ราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร หรื อฟ้ องร้ องให้ จี -แลนด์ ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ เรี ยก
ค่าเสียหายจากจี-แลนด์ได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ^
• ในกรณีทีคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ หากมีการเพิกถอนหรื อยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ คําสังของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ซึง
รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั ^งนี ^ โดยไม่ใช่ความผิดของจีแลนด์ และกองทรัส ต์ หรื อ เมื อผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ มี ม ติใ ห้ เลิก กองทรัส ต์ ใ ห้ ถื อ ว่ า
สัญ ญาฉบับ นี ส^ ิ น^ สุ ด ลง โดยที คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า เสี ย หาย
ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้
• เพือประโยชน์ แห่งความชัด เจน คู่สัญญารั บทราบและตกลงว่าการที สํ านัก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อ คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น มี คํ า สังเพิ ก ถอน หรื อ ยกเลิ ก สถานะของ
กองทรัสต์ ไม่ถือเป็ นเหตุสดุ วิสยั ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^

4.
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ผู้จัดการกองทรั สต์

บริ ษทั ฯ (“ผู้จดั การกองทรัสต์”)

กองทรั สต์

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรั พย์

GLAND (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

ทรั สตี

SCBAM (“ทรัสตี”)

วั น ที สั ญ ญามี ผ ลใช้ ให้ สั ญ ญาฉบั บ นี ม^ ี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื อกองทรั ส ต์ ไ ด้ จั ด ตั ง^ มี ผ ลสมบู ร ณ์ แ ล้ วตาม
บังคับ
พระราชบัญญัติทรัสต์ และสามารถลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนภายใน 60 (หก
สิบ) วันนับแต่ วัน ที จัดตัง^ กองทรั ส ต์ แล้ วเสร็ จ สํ าหรับ การเสนอขายครั ง^ แรก (“วัน ที
สัญญามีผลใช้ บงั คับ”)
ระยะเวลาการจ้ าง คู่สัญญาตกลงให้ ผ้ ูบริ หารอสัง หาริ ม ทรัพย์ ปฏิ บัติ หน้ าที ต่ าง ๆ ตามที กํ าหนดไว้ ใ น
บริหาร
สั ญ ญาฉบั บ นี เ^ ป็ นระยะเวลา 10 (สิ บ ) ปี นั บ ตั ง^ แต่ วั น ที สั ญ ญามี ผ ลใช้ บั ง คั บ
(“ระยะเวลาการจ้ างบริหารช่วงแรก”)
เมือครบระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกหรื อระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อ ๆ ไป
(แล้ วแต่กรณี) คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ^ออกไปอีกคราวละ 10 (สิบ) ปี
โดยกองทรั ส ต์ จ ะพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อการพิจารณาผลการดําเนินกาของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และหากมีการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ^ออกไป ให้ เงือนไข และหลักเกณฑ์ของสัญญาทีต่อ
ออกไปเป็ นตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการจัดการ
และบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลงเป็ นอย่างอืน อย่างไรก็
ดี ระยะเวลาการจ้ างบริ หารทีต่อออกไปจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า ภายใต้
สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
หน้ าที ของผู้ บริ หาร • หน้ าทีทัวไป
อสังหาริมทรั พย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตั ิหน้ าทีทัวไปในการบริ หารและจัดการทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์ลงทุนตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ หรือหน้ าทีใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตก
ลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยการปฏิบัติหน้ าที ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับ
แผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือ
ชี ^ชวน และกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทั ^งนี ^ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์
ทั ^งนี ^ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีในการบริหารและจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนตามที
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรัพย์มี สิทธิแต่งตัง^ หรื อมอบหมายให้
บุคคลภายนอกหรื อผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์รายอืนทีมีประสบการณ์ในการบริหาร
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อาคารปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีทราบถึงการแต่งตั ^ง หรื อมอบหมายดังกล่าวทุกครัง^ นอกจากนี ^
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องควบคุมดูแลผู้ทีได้ รับมอบหมายดังกล่าวให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ภายในขอบเขตทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
และเพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขต่าง ๆ ตาม
สัญญานี ^

• หน้ าทีทีได้ รับมอบหมายเพิมเติม
นอกเหนือจากหน้ าทีทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีที
จะต้ อ งดํ า เนิ นการใด ๆ ตามที ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี จ ะได้ ม อบหมาย
เพิมเติมตามสมควรแก่กรณี เฉพาะทีเกียวเนืองกับการดําเนินงานของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือ ทีเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญา
ฉบับนี ^ หรื อตามที กฎหมายที เกี ยวข้ อ งกํ า หนดเพิมเติม ทัง^ นี ^ เพื อประโยชน์ ข อง
กองทรั ส ต์ แ ละผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี สิท ธิ ที จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติมดังกล่าวตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป
อย่ า งไรก็ ดี หาก หน้ าที นั น^ มี ผ ลเป็ นการเพิ มภาระหน้ าที ให้ แก่ ผ้ ู บริ หาร
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ อ ย่ างมี นัยสํ าคัญ หรื อ อาจก่ อให้ เกิ ดความเสี ย หายแก่ผ้ ูบ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์อย่างมี นัยสํ าคัญ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สงวนสิทธิ ทีจะปฏิเสธ
การปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายเพิมเติมจากผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรัสตี
ดังกล่าว ในกรณีดงั กล่าวผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตีมีสิทธิทีจะมอบหมายหน้ าที
นั ^นให้ บุคคลอืนปฏิบตั ิแทนได้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ทั ^งนี ^ การปฏิบตั ิหน้ าที
ของบุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ าที ของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี ^เกินสมควร

• หน้ าทีในการจัดให้ มีบคุ ลากรทีเพียงพอและเหมาะสม
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงที จะจัด ให้ มี บุ ค ลากรเพื อปฏิ บัติ ง านประจํ า ที
อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนและดูแลจัดการบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
ในเวลาและจํ า นวนที เหมาะสม โดยบุค ลากรดัง กล่ า วต้ อ งเป็ นผู้ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และมีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ น
ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ โดย ณ วั น ที ลงนามในสั ญ ญาฉบั บ นี ^ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ไ ด้ จัดส่งโครงสร้ างการบริ หารและรายชือบุคลากรระดับผู้บริ หาร
เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์พิจารณา และในกรณี ทีจะมีการเปลียนแปลงโครงสร้ าง
การบริหารดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ (เฉพาะในส่วนทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการ
บริ หารทรัพย์สินทีกองทรัส ต์ลงทุนโดยตรงเท่านั ^น) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะส่ง
ข้ อมูลการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันก่อนการเปลียนแปลงโครงสร้ างการบริ หาร ใน
แต่ละคราว
นอกจากนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดให้ มีหน่วยงานและบุคลากรทีมีหน้ าทีใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน สําหรับส่วนทีเกียวข้ องกับผู้เช่าพื ^นที
และผู้รั บบริ ก ารของทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์ ล งทุน และส่ วนที มี ห น้ าที รั บ ผิ ด ชอบ
เกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ แยกต่างหากจากหน่วยงานและบุคลากร
อื นของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งชั ด เจน เพื อป้ องกั น ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อการล่วงรู้และการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลของกองทรัสต์

• หน้ าทีในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
(1) ผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ต กลงจัด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี พร้ อม
งบประมาณประจํ าปี ซึงรวมถึงแผนการจัด หาผลประโยชน์ใ นทรั พย์ สิน ที
กองทรัสต์ลงทุน และจะเสนอแผนการดําเนินงานประจําปี พร้ อมงบประมาณ
ประจําปี ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพือขอ
อนุมตั ิเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันเริ มรอบปี บัญชีแต่
ละปี และผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอให้ ทรัสตีพิจารณาเห็นชอบภายในวันที
16 ธันวาคม ก่อนขึน^ รอบปี บัญชีถัดไปในแต่ละปี โดยส่งพร้ อมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปี สําหรับการปรับปรุง และ/หรื อ ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์
ใหญ่ ล่วงหน้ า 3 (สาม) ปี (Major Renovation Plan) ยกเว้ นแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ทีคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงจะใช้ ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐาน เป็ นแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2560
ทั ^งนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ จะต้ องจัดให้ มีการดูแลรั กษา ปรั บปรุ ง และ/
หรื อ ซ่อมแซมทรัพย์สินทีกองทรั สต์ ล งทุนภายใต้ กรอบการดํ าเนินการที ได้
กําหนดในแผนการดําเนินงานประจําปี ข้ างต้ น
(2) ในกรณี ทีมี ข้อโต้ แ ย้ งใด ๆ ซึงไม่ส ามารถหาข้ อยุติไ ด้ ใ นการจัดทํ าแผนการ
ดําเนินงานประจําปี คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ แผนการดําเนินงานประจําปี ของปี ที
ผ่านมาเป็ นแนวปฏิบตั ิต่อไปก่อนจนกว่าทรัสตีจะกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปี แล้ วเสร็ จภายใต้ (3) ของข้ อนี ^ ทัง^ นี ^ ประมาณการค่าใช้ จ่ายทีระบุไว้
ในแผนการดําเนินงานประจําปี (ไม่รวมแผนการดําเนินงานประจําปี สําหรับ
การปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ใหญ่ (Major Renovation
Plan)) จะเพิมขึน^ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของประมาณการค่าใช้ จ่ายตามที
ระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของปี ทีผ่านมา
(3) หากคู่สัญ ญายังคงไม่ส ามารถหาข้ อ ยุติใ นการจัด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งาน
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ประจําปี ดังกล่าวได้ ทรัสตีสงวนสิทธิทีจะตัดสินใจกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ซึงการตัดสินใจของทรัสตีให้ เป็ นทียุติ ทั ^งนี ^ ในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังกล่าว ทรั ส ตี จ ะต้ องพิจ ารณาให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีช^ วน และสัญญาเช่า
พื น^ ที สํ า นัก งาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส
ประกอบกับกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้ อง รวมถึงแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจทีเหมาะสมและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั ^น อย่างไรก็ดี การ
พิจารณาตัดสินใจกําหนดแผนการดํ าเนินงานประจําปี ของทรัสตีจะต้ องแล้ ว
เสร็ จภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั เริ มรอบปี บัญชี เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาจะตก
ลงเป็ นอย่างอืน
(4) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี ได้ ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินทีกองทรัส ต์
ลงทุนประกอบกับสภาวะธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรม ในกรณีทีผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประสงค์จะปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี ผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานทีปรับเปลียนได้ ก็ต่อเมือผู้บริหาร
อสังหาริ ม ทรัพย์ไ ด้ เสนอให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ พิจารณาถึงรายละเอียดการ
ปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่ า 30 (สามสิ บ ) วัน และผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ อ นุ มัติ การปรั บ เปลี ยน
แผนการดําเนินงานประจําปี นั ^นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งให้ ทรัสตีทราบ
ถึงรายละเอียดการปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี เป็ นลายลักษณ์
อักษรล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 15 (สิ บ ห้ า ) วัน และกองทรั ส ต์ มี ง บประมาณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามทีมีการปรับเปลียนนั ^น
ในกรณี ที กองทรั ส ต์ มี ง บประมาณไม่เพี ย งพอสํ า หรั บ การดํ าเนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปี ทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้ ปรับเปลียนใน
วรรคก่อน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะดําเนินการตามแผนงานทีปรับเปลียน
ได้ ก็ต่อเมือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ เสนอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พิจารณาถึง
รายละเอี ยดการปรั บเปลี ยนแผนการดํ าเนิน งานประจํ า ปี เป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 (สีสิบห้ า) วัน เมือผู้จัดการกองทรัสต์ได้ อนุมัติ
การปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจํ าปี นั ^นแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
เสนอให้ ท รั ส ตี พิ จ ารณาเพื ออนุมัติ ร ายละเอี ย ดการปรั บ เปลี ยนแผนการ
ดําเนินงานประจําปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วัน
(5) คู่สัญ ญาทุก ฝ่ ายอาจพิจ ารณาร่ วมกัน แก้ ไขแผนการดํ าเนิ น งานประจํ า ปี
สําหรับปี ใด ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับ
(ก) การเปลียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของ
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ประเทศไทยที มี ผ ลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญ ต่ อทรัพย์ สินทีกองทรั ส ต์
ลงทุน
(ข) เหตุสุดวิสัย ที มี ผ ลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญต่ อทรั พย์ สิ น ที กองทรั ส ต์
ลงทุน
(ค) เหตุการณ์ อืนใดทีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงาน
หรื อการประกอบกิจการทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
(6) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตกลงที จะจัด ให้ มี ก าร
ประชุมเพือพิจารณาผลการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนตาม
แผนการดําเนินงานประจํ าปี ทุก ๆ ไตรมาส ในวันและเวลาตามทีจะได้ ตกลง
กัน
ในกรณี ทีทรั สตีเห็นสมควร ทรัส ตีอาจพิจารณาเข้ าร่ วมการประชุมดังกล่าว
และเสนอวาระสําหรับการประชุมดังกล่าวตามทีจําเป็ น และ/หรื อ เห็นสมควร
โดยแจ้ งวัตถุป ระสงค์ ใ ห้ ผ้ ูบริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พย์ ทราบล่ วงหน้ า ก่ อ นการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทําการ

• หน้ าทีในการเก็บรักษาสําเนาเอกสาร
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเก็บรักษาสําเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การบริ หารจัด การทรั พย์ สิ นที กองทรั ส ต์ ล งทุน ตามความจํ า เป็ นและสมควร ซึง
รวมถึงชุดสํ าเนาเอกสารประกอบการยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึงรวมถึง
สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ตามที ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น
ผู้ดําเนินการ หรื อติดต่อประสานงาน เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 (ห้ า) ปี ย้ อนหลัง
ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้ทีเกียวข้ อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสําเนาเอกสารดังกล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมือสัญญาฉบับนี ^
สิ ^นสุดลง
ค่ า ตอ บ แ ทน แ ล ะ • กองทรัสต์ตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริ หารทรัพย์สินทีกองทรัส ต์
ค่ าใช้ จ่าย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ูบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดดังนี ^
(1)

ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
ระยะเวลา

ค่ าธรรมเนียมการเก็บค่ าเช่ า (ต่ อปี )

ปี ที 1 - 10

ไม่เกินร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการ
ดําเนินงาน

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
ระยะเวลา
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ปี ที 1 - 10

ไม่เกินร้ อยละ 4 ของรายได้ สทุ ธิจากการ
ดําเนินงาน

• กองทรัสต์ตกลงทีจะชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายเดือน
ดังนี ^
(1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดทําใบแจ้ งหนี ^ โดย
เป็ นยอด ณ วันสิ ^นเดือน ทีคํานวณจากรายงานผู้เช่า (Rent Roll) ของเดือนที
มีการคิดค่าธรรมเนี ยมซึงได้ ส่งให้ แก่กองทรัสต์ แล้ ว และส่งมอบใบแจ้ งหนี ^
ดังกล่าวให้ กบั กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันนับจากวัน ที กองทรั ส ต์ ได้ รับใบแจ้ ง หนี ซ^ ึงได้ รับการตรวจสอบและ
ยื น ยั น จากกองทรั ส ต์ แ ล้ ว ในการนี ^ คู่ สั ญ ญาตกลงให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าเป็ นรายไตรมาส เมือได้ รับงบการเงินประจําไตร
มาสของกองทรั ส ต์ ทีผ่ านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญชีแ ล้ ว และจะมีการ
ชําระเพิมหรื อชําระคืนโดยเพิมหรื อหักกลบกับค่าธรรมเนียมทีจะชําระให้ แก่
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในเดือนถัดไป
(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะจัดทํ าใบแจ้ งหนี ^ โดยเป็ น
ยอด ณ วัน สิ น^ เดื อ นที คํ า นวณจากรายได้ สุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานของ
กองทรั ส ต์ ล่ า สุ ด ที กองทรั ส ต์ จั ด ทํ า และได้ รั บ การยื น ยั น จากทรั ส ตี โดย
กองทรัสต์จะชําระค่าธรรมเนียมพิเศษภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับจากวันที
กองทรัสต์ได้ รับใบแจ้ งหนี ^ดังกล่าว

• ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยทุก ประเภทของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์เพือการปฏิบตั ิหน้ าทีของตนเองตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ โดย
ไม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารและประกอบกิ จ การของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ลงทุน (Operating Expenses) ค่าบํารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance
Costs) ค่าเบี ^ยประกันความเสียงภัยในทรัพย์สิน ค่าบํารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุ งทรัพย์สิน (Repair and Renovation Costs) ค่าภาษี
โรงเรื อนและที ดิน ภาษี บํารุ งท้ องที และภาษี อื นใดในลักษณะเดี ยวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน
และการบริหารจัดการใด ๆ ซึงเป็ นค่าใช้ จ่ายทีกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
• ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน^ จากการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญา
ฉบับนี จ^ ะต้ องเป็ นไปตามประมาณการค่าใช้ จ่ ายที ระบุไว้ ใ นแผนการดํ าเนินงาน
ประจําปี ของกองทรัสต์ (ซึงอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นคราว ๆ)
• ในกรณี ทีมีค่าใช้ จ่ายซึงเป็ นไปตามระเบียบการเบิกใช้ วงเงินสดย่อยทีได้ ตกลงไว้
กับทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการเข้ าทํา
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รายการค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ตามระเบียบการเบิกใช้ วงเงินสดย่อยดังกล่าว
หากผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรัสตีตรวจสอบพบในภายหลังว่าค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมีสิทธิปฏิเสธการ
เบิกจ่ายค่ าใช้ ดัง กล่ าวได้ และผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ มี ห น้ า ทีชํ าระค่ า ใช้ จ่ าย
ดังกล่าวคืนให้ แก่กองทรัสต์โดยการจ่ายคืนเงินเข้ าบัญชีเงินสดย่อยของกองทรัสต์

• สําหรับการดําเนินการใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายฉุกเฉินหรื อพิเศษใด ๆ ทีเกิดขึน^ ระหว่าง
รอบปี บัญชี และเป็ นรายการทีมิไ ด้ รวมอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปี แต่เป็ น
รายการทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เห็นว่าจํ าเป็ นและสมควรทีจะต้ องดําเนินการ
โดยค่าใช้ จ่ายฉุกเฉิ นหรื อพิเศษดังกล่าวจะต้ องเป็ นค่าใช้ จ่ายทีเป็ นประโยชน์และ
เกียวเนืองต่อการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน รวมทั ^งได้ ระบุไว้
ในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ^ชวนของกองทรัสต์ไว้
แล้ ว และเป็ นไปตามวิ ธีก ารทีได้ ต กลงร่ วมกันระหว่า งผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรั ส ตี ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ แจ้ งรายละเอี ยดของ
ค่าใช้ จ่ายฉุกเฉินหรื อพิเศษ พร้ อมทั ^งทีมา เหตุผล และงบประมาณ เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ แ ก่ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี เพื อพิจ ารณาถึงรายละเอียดดังกล่า ว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วัน เมือผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ อนุมัติค่าใช้ จ่าย
ฉุกเฉินหรื อพิเศษนั ^นแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเสนอให้ ทรัสตีพิจารณาเพืออนุมตั ิ
ถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน โดย
การอนุมตั ิดงั กล่าวให้ ถือเป็ นการอนุมตั ิเป็ นคราว ๆ ไป
การพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรั พย์

• ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อ ๆ ไป
ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ประจําเดือนเปรี ยบเทียบกับแผนการดําเนินงานประจําปี ทีวางไว้
เพือให้ มนใจว่
ั าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เงือนไข และเป็ นไป
ตามสัญญาฉบับนี ^ ทัง^ นี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ มี หน้ า ทีส่ งผลการปฏิ บัติ งาน
ประจํ า เดื อ นให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาและตรวจสอบ และมี ห น้ า ที สรุ ป
ภาพรวมผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายไตรมาสเพื อ
ประกอบการพิจารณาด้ วย
• ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อ ๆ ไป
ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ใ นรอบระยะเวลาทุก ๆ 1 (หนึง) ปี นับจากรอบปี บัญชี ปีแรกที
กองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี (“ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน”)
โดยการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะพิจารณาจาก
รายได้ สทุ ธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน ซึง
ต้ องไม่ตํากว่าร้ อยละ 25 ของประมาณการรายได้ สุทธิจากการดํ าเนินงานตาม
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แผนการดําเนินงานประจําปี (“เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน”)

• ในกรณี ทีเกิ ดเหตุสุ ดวิสัย ซึงรวมถึง ภัย ธรรมชาติ หรื อ เหตุก ารณ์ ท างการเมื อ ง
ร้ ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ให้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบโดยไม่ชกั ช้ าเมือ
เกิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว
ในกรณี ที เหตุ สุ ด วิ สัย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ลงทุน และ (ก) เหตุสุดวิสัยดังกล่าวดํารงอยู่เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 180
(หนึงร้ อยแปดสิ บ ) วัน นับจากวัน ที ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ แ จ้ งให้ ท รั ส ตี แ ละ
ผู้จดั การกองทรัสต์ทราบ หรื อ (ข) รายได้ สุทธิจากการดําเนินงานของทรัสต์เพือการ
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พย์ ก องอื นหรื อ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันโดยเฉลีย หรื ออสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีรายได้ สุทธิจากการดําเนินงานลดลงเกินร้ อยละ
15 (สิบห้ า) เมือเทียบกับรายได้ สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่ อ นหน้ าซึ งเป็ นช่ ว งเวลาตามที คู่ สั ญ ญาจะได้ ตกลงร่ ว มกั น ให้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับ
จากวันทีครบระยะเวลาตามข้ อ (ก) หรื อทราบเหตุตามข้ อ (ข) ดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี) และคู่สญ
ั ญาตกลงกันดําเนินการ ดังนี ^
(1)

ให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ให้
ใช้ เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที
ระบุ ณ ขณะนั น^ ๆ ในการพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ต่อไป หรือ

(2)

ให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ให้
มีการปรับเปลียนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยคู่สญ
ั ญาจะทํา
ความตกลงร่ วมกันปรั บเปลียนเกณฑ์ การพิจารณาผลการดํ าเนินงานของ
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ เหมาะสมต่ อ ไป ทัง^ นี ^ ในกรณี ที คู่ สัญ ญาไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้ ใช้ เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานทีกําหนดใน
สัญญานี ^ต่อไป

• ผู้จัดการกองทรัสต์ จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ใน
รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ^
(1)

ให้ เริ มนับระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานรอบแรกตาม
รอบปี บัญชีปีแรกทีกองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี และในการพิจารณาผล
การดําเนินงานรอบต่อ ๆ ไป ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พิจารณาผลการดําเนินงาน
ทุก ๆ รอบปี บัญชี โดยจะพิจารณาภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ทีครบ
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กําหนดระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละรอบ
(2)

ในกรณี ที รายได้ สุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานในช่ ว งระยะเวลาการ
พิจารณาผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน ให้ เริ ม
นับรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบถัดไปตั ^งแต่วนั ถัด
จากวันทีครบกําหนดตามรอบนั ^น

(3)

ในกรณี ที รายได้ สุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานในช่ ว งระยะเวลาการ
พิจารณาผลการดําเนินงานใดตํากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อี ก ครั ง^ ในรอบปี บัญ ชี ปี ถัด ไป โดยจะพิ จ ารณาจากรายได้ สุ ท ธิ จ ากการ
ดํ า เนิ น งานเฉพาะในรอบปี บัญ ชี ปี ถั ด ไปนั น^ (“ระยะเวลาแก้ ไขผลการ
ดําเนินงาน”)

• หากปรากฏว่ า รายได้ สุท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานในช่ ว งระยะเวลาแก้ ไ ขผลการ
ดําเนินงานใดตํากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน กองทรัสต์มีสิทธิเลิก
สัญญาฉบับนี ^ โดยแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน
เพือให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถแต่งตั ^งบุคคลอืนใด
เข้ า ทํ า หน้ า ที ผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ แ ทนผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ รายเดิ ม ได้
กองทรั ส ต์ อาจแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ยังคงมี สิทธิและหน้ าที ต่ อไปตาม
สัญญานี ^ จนกว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่จะได้ รับการแต่งตั ^ง และผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ตกลงทีจะดําเนินการดังกล่าว ทัง^ นี ^ จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 180
(หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ) วันตามที
กล่าวข้ างต้ น และให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีส^ ิน^ สุดลงเมือครบกําหนดระยะเวลา 180
(หนึงร้ อยแปดสิบ) วัน
ข้ อ ตกลงกระทํา การ • เว้ นแต่จะเป็ นการดํ าเนินการซึงเกี ยวข้ องหรื อเกี ยวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าที ของ
หรื อละเว้ นกระทํ า
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ หรื อบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญา
ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
ฉบับนี ^ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใด ๆ รวมทั ^งการลงนามในเอกสาร
อสังหาริมทรั พย์
ใด ๆ การให้ ถ้อยคําต่อเจ้ าหน้ าทีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้ าหน้ าที
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ เจ้ าหน้ าทีของหน่วยราชการอืนใด
ในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้ าที ความผูกพันใด ๆ ในนามของกองทรัสต์
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าก่อนการดําเนินการดังกล่าว

• หากมีการเปลียนแปลงบุคลากรระดับผู้บริหารในการจัดการและบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลาย
หน้ า 88

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ลักษณ์อกั ษร โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องจัดหาบุคลากรระดับผู้บริ หารราย
ใหม่ทีมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นผู้ที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีแทน
บุคลากรระดับผู้บริหารรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีต่าง ๆ ของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^โดยไม่ชกั ช้ าเพือให้ การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนเป็ นไปอย่างต่อเนือง

• ผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงดํ าเนิ น การใด ๆ ภายในอํ านาจหน้ า ที และตาม
มาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไปของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เห็นว่าจํ าเป็ นและเหมาะสมเพือป้ องกันมิใ ห้ กองทรั ส ต์
ปฏิบตั ิผิดหน้ าที หรื อฝ่ าฝื นเงือนไขตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชี ^ชวนของกองทรัสต์ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
และกฎหมายทีเกียวข้ อง อย่างมีนยั สําคัญ โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้ งให้
กองทรัสต์ทราบในทันทีเมือมีเหตุการณ์ใด ๆ หรื อมีเหตุอนั ควรทราบว่าการกระทํา
การหรื องดเว้ นกระทําการใด ๆ ของกองทรั สต์ อาจถื อว่าเป็ นการปฏิบัติผิดหน้ าที
หรื อฝ่ าฝื นเงือนไขดังกล่าวเพือให้ กองทรัสต์ทราบและดําเนินการแก้ ไขต่อไป
• ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตั ิหน้ าทีโดยซือสัตย์ สุจริ ต และใช้ ความระมัดระวัง
โดยคํ า นึ ง ถึ ง มาตรฐานการประกอบอาชี พ ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็ นสําคัญ
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดให้ มีระบบการเก็บรักษาข้ อมูลความลับทางการค้ า
ของกองทรัสต์ทีดี ทีผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี สามารถตรวจสอบได้ โดยแยก
การจัดเก็บและการเข้ าถึงข้ อมูลและเอกสารใด ๆ ของกองทรัสต์ เพือป้ องกันความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ ล่ วงรู้ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมูล ของกองทรั ส ต์
นอกจากนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงว่าจะไม่นําข้ อมูลทางการค้ าใด ๆ ของ
กองทรัส ต์ ทีผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์รับทราบจากการปฏิบัติหน้ าที เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ไปใช้ เพือประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรือบุคคลอืนใด
เหตุผิดนัดผิดสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณี ดงั จะกล่าวต่อไปนี ^ ให้ ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1) ในกรณีทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ทีระบุไ ว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญ ญาตกลงกระทํ าการ โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที ให้ ไ ว้ ในสัญ ญานี ^ และ/หรื อ สัญ ญาตกลง
กระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไ ม่
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สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ า
สิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์หรื อทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ^น หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลง
กัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ
(2) กองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์กระทําการหรื อละเว้ นกระทําการอัน
เป็ นเหตุ ใ ห้ ขาด ความน่ าเชื อถื อใ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที ของผู้ บริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พย์ตามสัญ ญานี ^ ทัง^ นี ^ ความน่าเชื อถือดังกล่าวจะต้ อ งเป็ นไป
ตามอํานาจหน้ าทีและตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไปของผู้
ประกอบวิชาชีพเป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อกองทรัสต์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
เว้ นแต่ กรณีรายได้ สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การดําเนินงานตํากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน แต่ยังคงอยู่ใน
ระยะเวลาแก้ ไขผลการดําเนินงาน
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ถูกศาลสังพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสังให้
ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขั ^นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง
ให้ ฟืน^ ฟูกิจการของผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชําระหนี ^ หรือปฏิบตั ิตาม
สัญญานี ^
(4) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ปลี ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารในส่ วนที เป็ น
สาระสําคัญโดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีกําหนด
ในข้ อหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์ ซึงก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
(5) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไ ม่ปฏิบัติหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ใ^ น
ส่ว นที เกี ยวข้ องกับ การเงิ น ของกองทรั ส ต์ หรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามกฎหมายที
เกี ยวข้ อ ง โดยจงใจหรื อ โดยทุจ ริ ต หรื อประมาทเลิ น เล่ อ อย่ างร้ ายแรง ซึง
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สํ าคัญต่อกองทรัสต์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน

• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
(1) ในกรณี ทีกองทรัส ต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไ ว้ ใ น
สัญ ญานี ^ หรื อ ผิด คํ ารั บ รองที ให้ ไ ว้ ใ นสัญ ญานี ^ และกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับ
จาก วั น ที ก องทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ แจ้ งเป็ นลาย ลั ก ษณ์ อั ก ษรจ าก ผู้ บริ หาร
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อสังหาริมทรัพย์หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ^น หรื อภายในระยะเวลา
ใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเว้ นแต่เกิดจากการที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ^
(2) ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่บริ หารจัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตัง^
ทรั ส ต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หรื อ หนังสื อชี ช^ วน อันเป็ นผลให้ เกิดความ
เสี ยหายต่อกองทรัส ต์ อย่างมี นัยสํ าคัญจนอาจก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคู่สัญญาเมือ • สิทธิของกองทรัสต์เมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เ กิ ด เ ห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด
(1) ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไ ว้ ในข้ อ (1) ของเหตุผิดนัดของผู้บริ หาร
สัญญา
อสั ง หาริ ม ทรั พย์ กองทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ เ รี ยก ค่ า เสี ย หาย จ ากผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มี ผลทํ าให้ สัญญาฉบับนี ส^ ิน^ สุดลง
เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จงใจฝ่ าฝื น
หรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาตกลง
กระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ซึงส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ
ทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์ ล งทุ น ภายใต้ สั ญ ญาฉบับ นี ^ และกระทบสิ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ภายใต้ สัญญาฉบับนี อ^ ย่างมีนัยสํ าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิก
สัญ ญาฉบับ นี ไ^ ด้ ทั น ที ทั ง^ นี ^ ไม่ ตั ด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
(2) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ (2), (3), (4) หรื อ (5) ของเหตุผิด
นัดของผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^
ได้ ทันที ทัง^ นี ^ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น

• สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณี ที เกิ ด เหตุก ารณ์ ต ามที ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อเหตุผิ ด นัด ของกองทรั ส ต์ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ าเสี ย หายจากกองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์
(แล้ วแต่กรณี) จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มีผลทําให้ สัญญาฉบับนี ^สิน^ สุดลง เว้ นแต่
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) จง
ใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ และเป็ นผลให้ เกิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญจนอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ผ้ ูบริหารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^ได้ ทนั ที ทั ^งนี ^
ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
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การสินF สุดของสัญญา เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ^ ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(1) ในกรณีทีกองทรัสต์ใช้ สิทธิเลิกสัญญาตามทีกําหนดในข้ อเกณฑ์การพิจารณาผล
การดําเนินการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงตาม
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในข้ อเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินการของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
(2) ในกรณีทีคู่สญ
ั ญาใช้ สิทธิเลิกสัญญาตามข้ อสิทธิของคู่สญ
ั ญาเมือเกิดเหตุผิดนัด
ผิดสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
ั ญาตกลงเลิกสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(3) ในกรณีทีคู่สญ
(4) ในกรณีทีทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนถูกทําลายทัง^ หมดหรื อได้ รับความเสียหาย
อย่างมีนัยสํ าคัญ และกองทรั ส ต์ ไ ม่ประสงค์ ทีจะจัดหาประโยชน์ใ นทรัพย์ สินที
กองทรั ส ต์ ล งทุน ดังกล่ าวอี ก ต่ อ ไป อัน เป็ นผลให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามสัญญาฉบับนีไ^ ด้ อีกต่อไป ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^
สิ ^นสุดลงทันที
(5) ในกรณีทีสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส สิ ^นสุดลง ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(6) ในกรณี ทีมี การเปลี ยนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทํ าให้ คู่สัญญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญานี ^
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(7) เมือมีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/
หรื อ คําสังของหน่วยงานของรัฐทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั ^งนี ^ โดย
ไม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทรั ส ต์ หรื อ เมื อผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
เพือให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณี ผ้ ูจัดการกองทรัส ต์ไม่มีฐานะเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
หรื อ ทรัสตีไม่มีฐานะเป็ นทรัสตี อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเหตุดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุ
ให้ สัญญานี ^สิน^ สุดลง โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ยังคงมีสิทธิและหน้ าทีต่อไปตาม
สัญญานี ^ และ
(ก) หากเป็ นกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมีสิทธิที
จะแต่งตั ^งบุคคลอืนใดเข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์
รายเดิมตามสัญญานี ^ อย่างไรก็ดี ระหว่างทีทรัสตียงั มิได้ แต่งตั ^งบุคคลใดเข้ าทํา
หน้ าที เป็ นผู้จัดการกองทรั ส ต์ สิ ทธิ แ ละหน้ าที ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ภ ายใต้
สัญญานี จ^ ะตกเป็ นของทรั ส ตี จ นกว่าผู้จัดการกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ จะได้ รับการ
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แต่งตั ^ง
(ข) หากเป็ นกรณี ทรั ส ตี ไ ม่ มี ฐ านะเป็ นทรั ส ตี ให้ สิทธิ และหน้ าที ของทรั ส ตี ภายใต้
สัญญานี ^จะตกเป็ นของทรัสตีรายใหม่
ผล ข อ ง ก า ร สิ Fน สุ ด • นับแต่วนั ทีมีผลเป็ นการสิ ^นสุดของสัญญาให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาปราศจากภาระหน้ าทีซึง
ของสัญญา
จะต้ องผูกพันกันตามสัญญาฉบับนี ^ ทั ^งนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิทีจะได้ รับ
ค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาทีได้ มีการปฏิบตั ิหน้ าทีจริ งสําหรับหน้ าทีทีได้
ดําเนินการไปแล้ วจนถึงวันสิ ^นสุดการทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เว้ นแต่
เหตุ แ ห่ งการสิ น^ สุ ด ของสั ญ ญาดั ง กล่ า วเกิ ด จากความผิ ด ของผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันสิ ^นสุดของสัญญา และไม่ตดั สิทธิค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีมิได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ในการเรี ยกร้ อ งค่าเสียหายตามทีเกิดขึน^ จริ งจากการทีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงปฏิบตั ิ
ผิดสัญญานี ^ ทั ^งนี ^ ให้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในข้ อค่าตอบแทนและ
ค่าใช้ จ่าย

• ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องจัดทํารายงานสรุ ปการจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์
ลงทุน จนถึงงวดทีครบกําหนดการสิ ^นสุดของสัญญา และส่งมอบเอกสารข้ อมูลต่าง
ๆ ทีเกียวกับการจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัส
ตีโดยไม่ชกั ช้ า แต่ทั ^งนี ^ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีมีผลเป็ นการสิ ^นสุดของ
สัญญา
การชดใช้ ความรับผิด • ในกรณี ทีผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพย์ บริ หารจัด การทรั พย์สิ นที กองทรั ส ต์ ล งทุนไม่
เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ^ หรื อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ละเลยไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรง หรื อ จงใจกระทํ าผิดหน้ าที ผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ ต้องรับ ผิดต่อ
ความเสียหายทีเกิดขึ ^นแก่กองทรัสต์

• ภายใต้ ข้อการชดใช้ ความรับผิดนี ^ ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง (ก) ได้ รับความ
เสียหาย มีข้อเรี ยกร้ อง ข้ อพิพาท หรื อการดําเนินคดีใด ๆ ต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
อันเนื องมาจากหรื อเกี ยวข้ องกับการปฏิบัติผิด สัญญาฉบับนี ^ รวมถึงการผิด คํ า
รับรอง และ/หรื อ คํารับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิด หรื อ (ข) เกิดข้ อพิพาท
หรื อได้ รับความเสี ยหายใด ๆ หรื อต้ องถูกฟ้ องคดี หรื อต้ อ งชําระค่าเสียหายใด ๆ
แทนคู่สัญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด ไปก่ อ นโดยสุจ ริ ต (“คู่สัญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความ
เสียหาย”) และข้ อพิพาทหรื อความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ ^นจากหรื อเกียวข้ องกับ
การปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี ^ รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อ คํารับประกันของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดตามทีกําหนดในสัญญานี ^ คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดตก
ลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ^นจริงทัง^ หมดเกียวกับ
หน้ า 93

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพือแก้ ไข
ข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดงั กล่าวให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน
และจะชําระค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
ทัง^ นี ^ ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายทีได้ รั บความเสี ยหาย รวมถึงกรรมการ และพนักงานของ
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย

• คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที
ต้ องรับผิดทราบโดยเร็ว นับแต่วนั ทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายทราบหรื อมี
เหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยการแจ้ งดังกล่าวต้ องระบุถงึ รายละเอียด
สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าวเป็ นอย่างน้ อย โดยคู่สัญญา
ทุกฝ่ ายจะต้ องร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางและใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและ
กระทําการโดยสุจริตในการป้ องกันหรือลดความเสียหายดังกล่าว
• ให้ ความรั บผิดในการชดใช้ ค่าใช้ จ่ายและค่าเสี ยหายตามความในข้ อนี ^ ยังมี ผ ล
บังคับใช้ ต่อไปแม้ ภายหลังสัญญาฉบับนี ^ได้ สิ ^นสุดลงแล้ วก็ตาม
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์
ผลประโยชน์
อัก ษรโดยไม่ ชัก ช้ าในกรณี ที อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ด ๆ เกิ ด ขึ น^ แก่
กองทรัสต์ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ ข้อตกลงและเงือนไข
ที กํ าหนดไว้ ใ นสัญญาฉบับนี ^ และหากทรั ส ตี พิจารณาแล้ วเห็ นว่ากรณี ดังกล่า วอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และก่อ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่ กองทรั ส ต์
ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรโดยไม่ชักช้ า ซึงคู่สัญ ญาตกลงทีจะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตและยุติธรรม
เพือพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี

5.

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าพืนF ทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
ผู้ให้ เช่ า

Sterling Equity (“ผู้ให้ เช่า”)

ผู้เช่ า

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

ทรั พย์ สินทีเช่ า

1) พื ^นทีบางส่วนของอาคารโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ในส่วนพื ^นทีสํานักงานให้ เช่า และ
พื ^นทีส่วนกลางทีเกียวเนืองกับพื ^นทีดังกล่าวข้ างต้ น ชั ^น 7 ถึงชั ^น 12 รวมจํานวน 6 ชั ^น
เนือ^ ทีรวมประมาณ 20,141 ตร.ม. (“พื ^นทีส่วนสํ านักงาน”) ทัง^ นี ^ ไม่รวมพืน^ ทีผนัง
ภายนอกอาคาร
2) พืน^ ที จอดรถสํ าหรับพืน^ ที ส่วนสํ านักงานในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ชัน^ 4 ถึงชัน^ 6
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จอดรถได้ ประมาณ 322 คัน เนื ^อทีรวมประมาณ 10,035 ตร.ม. (“พืน^ ทีจอดรถของ
กองทรัสต์”)
3) งานระบบต่าง ๆ ได้ แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับ เพลิ ง ระบบสื อสาร และระบบอื น ๆ ที เกี ยวข้ อ งและจํ า เป็ นสํา หรั บ พื น^ ที ส่ วน
สํานักงาน และพื ^นทีจอดรถของกองทรัสต์ ทั ^งนี ^ ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ สําหรับพื ^นที
ส่วนค้ าปลีกโดยเฉพาะ (“งานระบบ”)
วัตถุประสงค์ ในการ
เช่ า

กองทรัสต์ตกลงว่าจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรื อดําเนินการอืนใดกับทรัพย์สินที
เช่า อันเกียวเนืองกับธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีเพือใช้ เป็ นสํานักงาน หรื อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
อืน ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ สัญญาก่อตั ^งทรัสต์ หรื อตามมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เว้ นแต่คู่สัญญาทัง^ สองฝ่ ายจะได้ ตกลงเป็ นอย่างอืน
ทั ^งนี ^ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ระยะเวลาการเช่ า

ผู้ให้ เช่าตกลงให้ กองทรัสต์เช่าทรัพย์สินทีเช่ามีกําหนดระยะเวลานับตั ^งแต่วนั จดทะเบียน
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ตามที กํ า หนดในสัญ ญาฉบับนี ^ และครบกํ า หนดสัญ ญาเช่ า ในวัน ที 14
พฤศจิกายน 2577 (ประมาณ 17 (สิบเจ็ด) ปี 7 (เจ็ด) เดือน)1

เงือนไขบังคับก่ อนใน
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ า

คู่สัญญาตกลงว่ า กองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ในการดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นการเช่ า ณ วัน จด
ทะเบียนสิทธิ การเช่า ต่อเมื อเงือนไขบังคับก่อนตามทีระบุใ นข้ อนีไ^ ด้ สํ าเร็ จครบถ้ วนทุก
ประการ เว้ นแต่ กองทรัสต์จะได้ ยินยอมยกเว้ นในเรื องดังกล่าวทั ^งหมดหรื อบางส่วนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(1) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ใ ห้ เช่าได้ ดําเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินทีเช่า
และทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่าทีได้ จํานองไว้ แล้ วเสร็จ
(2) กองทรั ส ต์ ไ ด้ เข้ าเป็ นผู้เ อาประกัน ร่ ว มภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ทรั พ ย์ สิ น และ
ประกันภัยความเสี ยงภัยบุคคลที สาม และกองทรัส ต์ได้ เข้ าเป็ นผู้รับประโยชน์ร่วม
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์ สินสํ าหรั บระยะเวลาประกันภัยที เหลือของกรม
ธรรม์ประกันภัยนับแต่วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่า
(3) ก่ อ นหรื อ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า คู่ สั ญ ญาได้ ลงนามในสั ญ ญาซื อ^ ขาย
สังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ และสัญญาแต่งตั ^งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
(4) ก่ อ นหรื อ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า คู่ สั ญ ญาได้ ล งนามในสัญ ญาเช่ า พื น^ ที
สํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส สัญญาซือ^ ขาย

1

คาดการณ์วา่ กองทรัสต์ฯ จะเข้ าลงทุนในวันที 1 เมษายน 2560
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สังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และสัญญาแต่งตั ^งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส
(5) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่า กองทรัสต์ และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง
ได้ ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
(6) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง^ ได้ ลง
นามในสัญญาเช่าพื ^นทีอาคาร และสัญญาบริการ
(7) ก่อ นหรื อ ในวันจดทะเบีย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บหลัก ประกัน การเช่ าตาม
สัญญาเช่าพื ^นทีอาคาร จํานวน 228,096,000 บาท (สองร้ อยยีสิบแปดล้ านเก้ าหมืน
หกพั น บาทถ้ วน) และหลั ก ประกั น การบริ การตามสั ญ ญาบริ การ จํ า นวน
186,624,000 บาท (หนึงร้ อยแปดสิบหกล้ านหกแสนสองหมืนสีพันบาทถ้ วน) จาก
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง ในรูปแบบของหนังสือคํ ^าประกันของธนาคาร โดยมีข้อกําหนด
และเงือนไขทีได้ รับความเห็นชอบจากกองทรัสต์เป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
(8) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ใ ห้ เช่าได้ ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกการ
เช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีอาคารโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ระหว่างผู้ให้ เช่าและยูนิลีเวอร์
ไทย เทรดดิ ^ง ลงวันที 26 พฤษภาคม 2557 (“สัญญาเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
เดิม”) ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง
(9) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ใ ห้ เช่าได้ ดําเนินการให้ บุคคลทีเกียวข้ องกับ
ผู้ ให้ เช่ า ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารจดทะเบี ย นภาระจํ า ยอมบนที ดิ น ทั ง^ หมดซึ งเป็ น
ทางเข้ าออกระหว่างโครงการและทางเข้ าออกสู่ถนนสาธารณะของโครงการเดอะ แก
รนด์ พระราม 9 รวมถึงทีดินโฉนดทีดินเลขที 1680, 1681 และ 1980 ให้ แก่ทีดินซึง
เป็ นทีตั ^งของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
(10) ก่อนหรื อในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ใ ห้ เช่าได้ ดําเนินการยกเลิกสัญญาโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องแบบมีเงือนไขในสัญญาเช่าพืน^ ที ระหว่างผู้ให้ เช่าและธนาคาร ลงวันที 15
สิงหาคม 2556 และสัญญาโอนสิทธิเรี ยกร้ องแบบมี เงื อนไขบนหนังสื อคํ า^ ประกัน
สัญญาเช่าพื ^นที ระหว่างผู้ให้ เช่าและธนาคาร ลงวันที 15 สิงหาคม 2556
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่ า

ในกรณีทีผู้ก่อตัง^ ทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถระดมทุน และ/หรื อ กองทรัสต์ก้ ูยืม เงิน ได้
เพี ย งพอสํ าหรั บการลงทุนในทรัพ ย์ สิ นที เช่ าตามอัตราค่ าเช่ าที และกองทรั ส ต์ เ ห็น ว่า
เงือนไขบังคับก่อนในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าของสัญญาฉบับนี ^ได้ รับการปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว คู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงกันไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินทีเช่า ณ
สํ านัก งานที ดิน หรื อ หน่วยงานราชการที เกี ยวข้ อ งภายในวันและเวลาตามที กองทรั ส ต์
จะแจ้ งหรือได้ แจ้ งต่อผู้ให้ เช่า (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) ทั ^งนี ^ การจดทะเบียนจะต้ องมี
ขึ ^นภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
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หนังสือรับทราบการจัดตั ^งกองทรัสต์ หรือภายในวันและเวลาทีกองทรัสต์ได้ แจ้ งหรื อจะแจ้ ง
ต่อผู้ให้ เช่าล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทําการ แล้ วแต่วันใดจะเกิดขึน^
ในภายหลัง
ค่ าเช่ า

กองทรั ส ต์ ตกลงชํ าระค่ า เช่ าทรั พ ย์ สิ นที เช่า สํ าหรั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ าตลอด
ระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”) ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ เป็ นจํานวน
เงินดังนี ^
(1) ค่าเช่าพื ^นทีส่วนสํานักงานและพืน^ ทีจอดรถของกองทรัสต์ เป็ นจํ านวนเงิน [•] บาท
([•]บาทถ้ วน)
(2) ค่าเช่างานระบบ เป็ นจํานวนเงิน [•] บาท ([•]บาทถ้ วน)
รวมเป็ นเงินค่าเช่าจํานวน [•] บาท ([•]บาทถ้ วน) โดยกองทรัสต์จะดําเนินการหักภาษี ณ
ทีจ่ายตามอัตราทีกฎหมายกําหนด

หน้ าทีของกองทรัสต์

กองทรัสต์ตกลงจะดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งพื ^นทีส่วนสํานักงานเพือให้ พื ^นทีส่วน
สํานักงานอยู่ใ นสภาพทีดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ ดังที ระบุไ ว้ ใ น
สัญญานีต^ ลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ทั ^งสิ ^น รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากกรณีดงั ต่อไปนี ^
(1) การซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด
(2) การซื ^อทรัพย์สินทดแทนในส่วนทีหมดสภาพการใช้ งาน หรื อ
(3) การซื ^อทรัพย์สินเพิมเติม
โดยในกรณีของข้ อ (2) และ (3) ให้ ถือว่าผู้ให้ เช่าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิjในทรัพย์สินทีนํามา
ทดแทนหรื อเพิมเติม และให้ สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ตามสัญญาฉบับนี ^ตลอดระยะเวลาการเช่า

หน้ าทีและข้ อตกลง
ของผู้ให้ เช่ า

 หากมี ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ เช่ น ค่ าเช่ า ค่ า บริ ก าร หรื อ รายได้ อื นใด (ถ้ ามี ) ซึงเป็ น
ผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ควรจะได้ รับและผู้ให้ เช่าได้ รับไว้ ล่วงหน้ าทั ^งก่อนและในวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การ ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ กองทรัสต์
ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี) วันนับจาก
วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรื อในกรณีทีผู้ให้ เช่าได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลัง
จากวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า ผู้ ใ ห้ เช่ า จะส่ ง มอบผลประโยชน์ ดัง กล่ าวให้ แก่
กองทรั ส ต์ โ ดยไม่ ชัก ช้ า ทัง^ นี ^ ภายใน 14 (สิ บ สี ) วั น นั บ แต่ วั น ที ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ
ผลประโยชน์ดงั กล่าว
 ผู้ ใ ห้ เช่ า ตกลงดํ า เนิ น การและประสานงานให้ ยู นิ ลี เ วอร์ ไทย เทรดดิ ง^ ส่ ง มอบ
หลักประกันการเช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีอาคาร จํานวน 228,096,000 บาท (สองร้ อย
ยี สิ บ แปดล้ านเก้ าหมื นหกพันบาทถ้ วน) และหลัก ประกันการบริ การตามสัญ ญา
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บริ การ จํานวน 186,624,000 บาท (หนึงร้ อยแปดสิบหกล้ านหกแสนสองหมืนสีพัน
บาทถ้ วน) ให้ กบั กองทรัสต์ในรูปแบบของหนังสือคํ ^าประกันของธนาคาร

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงจัดให้ มีทางเข้ าออกโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สู่
ถนนสาธารณะทีดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ ประโยชน์ของกองทรัสต์ตามทีระบุใน
สัญญานี ^
 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงว่า ผู้ให้ เช่าและบุคคลทีเกียวข้ องของผู้ให้ เช่า
จะปฏิบตั ิตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ ในบันทึกข้ อความของสํานัก
การโยธา (กองก่อสร้ างและบูรณะ) เรื อง การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า, หนังสือ
ของการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึงรับรองการอนุญาตให้ ใช้ ทีดินโฉนด
ที ดิ นเลขที 1737 เลขที ดิ น 222 รวมถึ ง เอกสารราชการและใบอนุญ าตต่ าง ๆ ที
เกียวข้ องหรื อจําเป็ นกับทรัพย์สินทีเช่า และ/หรื อ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้ให้ เช่า
เอง และจะไม่ ป ฏิ บัติ ก ารใด ๆ อัน เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้ องกับ
เอกสารการอนุญาตและใบอนุญาตนัน^ ๆ อันอาจเป็ นผลให้ การอนุญาตดังกล่าวมี
ความเสียงต่อการถูกเพิกถอนหรื ออาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินที
เช่าหรือต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา
 เว้ นแต่สิทธิและหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ^ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้
เช่าตกลงว่า ผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บุคคลที เกียวข้ องกับผู้ให้ เช่า จะไม่ จํ าหน่าย จ่าย
โอน หรื อก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิอืนใดในทรัพย์สินทีเช่า และทีดินซึงเป็ น
ทีตัง^ ของทรั พย์ สินทีเช่า ซึงเป็ นหรื ออาจเป็ นการทําให้ เสื อมสิทธิ หรื อรอนสิทธิ ของ
กองทรัสต์ในการใช้ ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทรัสต์ก่อน และหากกองทรัสต์ให้ ความยินยอมดังกล่าว
ผู้ให้ เช่าตกลงดําเนินการให้ บุคคลทีได้ ไปซึงสิทธิในทรัพย์สินทีเช่า และ/หรื อ ทีดินซึง
เป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่านั ^นตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการยินยอมผูกพันและ
อยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ทีผู้ให้ เช่ามีอยู่กบั กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญา
ทีเกียวข้ อง

 คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่ารายละเอียดของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ เป็ นไปตามที
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ โดยตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าจะดํารงให้ ลกั ษณะการ
ใช้ พื ^นทีของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
ข้ อตกลงเกียวกับพืนF ที  การใช้ สอยหรือใช้ ประโยชน์
ส่ วนกลาง ทีจอดรถ
(1) พื ^นทีส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
และงานระบบ
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ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงและยินยอมให้ กองทรัสต์ ผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริ การ บริ วารของบุค คลดังกล่าว รวมถึงผู้ม าติด ต่อหรื อ ผู้รั บบริ การใน
โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ หรื อโครงการย่ อยอืน ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่า พื ^นที
ส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และพื ^นทีส่วนค้ าปลีก ในลักษณะทีได้ ใช้
สอยหรื อ ใช้ ประโยชน์ อ ยู่ ก่ อ นหรื อ ในวัน ที ลงนามสั ญ ญาฉบับ นี ^ โดยไม่ มี
ข้ อจํากัดและค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
นอกจากนี ^ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทรัสต์และบริ วารของกองทรัสต์เข้ าไปในทีดิน
ซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรื อซ่อมแซมพื ^นที
หรื อ งานระบบที เกี ยวข้ องกับ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า (ถ้ า มี ) โดยไม่ มี ข้ อจํ ากัด และ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
(2) ทีจอดรถ
ตลอดระยะเวลาการเช่า คู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงและยินยอมให้ คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ าย ผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการ บริวารของบุคคลดังกล่าวรวมถึงผู้มาติดต่อหรื อ
ผู้รับบริการในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ หรื อโครงการย่อยอืน ๆ ในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในพื ^นทีจอดรถของกองทรัสต์ และ
พื ^นทีจอดรถของผู้ให้ เช่า ในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ในลักษณะทีได้ ใช้ สอยหรื อ
ใช้ ประโยชน์อยู่ก่อนหรื อในวันทีลงนามสัญญาฉบับนี ^ โดยไม่มี ข้อจํ ากัดและ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
(3) งานระบบ
ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์ตกลงและยินยอมให้ ผ้ ูให้ เช่า ผู้เช่าพื ^นทีและ
ผู้รับบริ การ บริ วารของบุค คลดังกล่าว รวมถึงผู้ม าติด ต่อหรื อ ผู้รั บบริ การใน
โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ หรื อโครงการย่ อยอืน ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ใช้ สอยหรื อใช้ ประโยชน์ในงานระบบทีใช้ ร่วมกันระหว่างพื ^นทีส่วน
สํานักงาน พื ^นทีส่วนค้ าปลีก พืน^ ทีจอดรถของกองทรัสต์ พืน^ ทีจอดรถของผู้ให้
เช่า และพื ^นทีส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ในลักษณะทีได้ ใช้ สอยหรื อ
ใช้ ประโยชน์อยู่ก่อนหรื อในวันทีลงนามสัญญาฉบับนี ^ โดยไม่มี ข้อจํ ากัดและ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิมเติม
 การดูแลรักษา ซ่อมแซม และ/หรื อ ปรับปรุง
(1)

ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะทํ าหน้ าที ดูแ ลรั ก ษา ซ่ อ มแซม และปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ สิ น
ส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และพื ^นทีจอดรถของผู้ให้ เช่า ให้ อยู่ใน
สภาพที ดี หรื อ เหมาะสมแก่ การใช้ งาน เป็ นไปตามแผนการซ่อมบํา รุ ง และ
เพือให้ กองทรัส ต์ส ามารถปฏิบัติไ ด้ ถูกต้ องตามสัญญาเช่าช่วงโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ ระหว่างกองทรัส ต์ และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ^ง (“สัญญาเช่าช่วง
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โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์”) ได้ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ^
(2) กองทรั ส ต์ จ ะทํ า หน้ า ที ดู แ ลรั ก ษา ซ่อ มแซม และปรั บ ปรุ ง พื น^ ที จอดรถของ
กองทรัสต์ และงานระบบ ให้ อยู่ในสภาพทีดี หรื อเหมาะสมแก่การใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ ดังทีระบุไ ว้ ในสัญญานี ^ตลอดระยะเวลาการเช่ า และเป็ นไปตาม
แผนการซ่อมบํารุง ทั ^งนี ^ การดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ให้ รวมถึง
(ก) การซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด
(ข) การซื ^อทรัพย์สินทดแทนในส่วนทีหมดสภาพการใช้ งาน หรื อ
(ค) การซื ^อทรัพย์สินเพิมเติม
โดยในกรณี ข องข้ อ (ข) และ (ค) ให้ ถื อ ว่ าผู้ ใ ห้ เ ช่ าเป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิjใ น
ทรั พ ย์ สิ น ที นํ า มาทดแทนหรื อ เพิ มเติ ม และให้ สิ ท ธิ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ใ นการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี ^ตลอดระยะเวลาการเช่า
 ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
กองทรั สต์ และผู้ใ ห้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินการต่าง ๆ ในพืน^ ที
ส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ พืน^ ที จอดรถของผู้ใ ห้ เช่า พื ^นที จอดรถของ
กองทรัสต์ และงานระบบ ตามทีระบุไว้ ในสัญญา
ในกรณี ทีคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ ชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ แทนคู่สัญญาอีกฝ่ ายไป
ก่ อ น คู่ สัญ ญาฝ่ ายที มี ห น้ า ที รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ ายดัง กล่ า วตกลงชํ า ระคื น ให้ แ ก่
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ ชําระไปก่อนจนครบถ้ วนโดยไม่ชกั ช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับ
แต่วนั ทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ ชําระไปก่อน
การประกันภัย

• ผู้ใ ห้ เช่า และ/หรื อ บุคคลที ผู้ให้ เช่ากํ าหนดตามที กองทรั ส ต์ เห็นสมควร และ/หรื อ
กองทรัสต์ จะจัดให้ มี ประกันภัยความรั บผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability
Insurance) ที อาจได้ รั บ ความเสี ย หายจากโครงการยู นิ ลี เ วอร์ เฮ้ าส์ ซึงรวมถึ ง
ทรัพย์สินทีเช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยมีวงเงินเอาประกันตามทีกองทรัสต์เห็น
ว่าเหมาะสม ทั ^งนี ^ ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บุคคลทีผู้ให้ เช่า
กําหนดตามทีกองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรื อ กองทรัสต์ ต้ องดําเนินการให้ กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว ระบุชือกองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันร่ วมกับผู้ให้ เช่า หรื อบุคคลที
ผู้ใ ห้ เ ช่ า กํ า หนดตามที กองทรั ส ต์ เห็ น สมควร โดยคู่สัญ ญาตกลงที จะรั บผิด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกิดขึ ^นหรื อเกียวเนืองจากการดําเนินการดังกล่าว
และการชําระเบี ^ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพื ^นทีที
คู่สญ
ั ญามีสิทธิครอบครอง
• ผู้ใ ห้ เช่า และ/หรื อ บุคคลที ผู้ให้ เช่ากํ าหนดตามที กองทรั ส ต์ เห็นสมควร และ/หรื อ
กองทรั ส ต์ จะจัด ให้ มี ประกันความเสี ยงภัย ในทรัพ ย์ สิน (Property All Risks
Insurance) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยเป็ นการประกันโครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์
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อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพือคุ้มครองถึงความเสียงภัยอันอาจจะเกิดแก่โครงการยู
นิ ลี เ วอร์ เฮ้ าส์ โดยวงเงิ น เอาประกั น ภั ย พิ จ ารณาตามมู ล ค่ า ต้ นทุ น ทดแทน
(Replacement Cost) ไม่ ร วมต้ น ทุ น ค่ า ที ดิ น ซึงประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนทีจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ทั ^งนี ^ ในวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บุคคลทีผู้ให้ เช่ากําหนดตามทีกองทรัสต์
เห็นสมควร และ/หรื อ กองทรัสต์ ต้ องดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ระบุ
ชื อกองทรั ส ต์ เ ป็ นผู้ เอาประกัน ร่ ว ม และระบุ ชื อกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ ใ ห้ ก้ ู ข อง
กองทรั ส ต์ เป็ นผู้รับประโยชน์ ร่ วมกับผู้ใ ห้ เช่า หรื อบุคคลที ผู้ใ ห้ เ ช่ ากํ า หนดตามที
กองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควร ตามสั ด ส่ ว นของพื น^ ที ที คู่ สั ญ ญามี ก รรมสิ ท ธิj ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง และกําหนดให้ กองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ให้ ก้ ูของกองทรัสต์ เป็ นผู้ได้ รับค่า
สิ น ไหมทดแทนจากการประกันภัย ดังกล่ า วตามสัด ส่ วนพื น^ ที ที กองทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ
ครอบครองทัง^ หมดเพือนํ าไปดํ าเนิ นการตามที กํ าหนดภายใต้ ข้ องทรั พย์ สิน ที เช่ า
เสี ย หายหรื อ ถู ก ทํ า ลายของสัญ ญาฉบับ นี ^ ทัง^ นี ^ คู่ สัญ ญาตกลงที จะรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกิดขึ ^นหรื อเกียวเนืองจากการดําเนินการดังกล่าว
และการชําระเบี ^ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลา
และสัดส่วนพืน^ ที ทีคู่สัญญามีกรรมสิทธิjหรื อสิทธิครอบครองบนโครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์
อนึง กองทรั ส ต์ อาจกํา หนดให้ ผ้ ูใ ห้ ก้ ูข องกองทรั ส ต์ เป็ นผู้รั บประโยชน์ ในสิ ทธิข อง
ประกันภัยแทนกองทรั สต์ ไ ด้ ในกรณี ทีกองทรัส ต์ ผิ ดเงื อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินที
กองทรัสต์ได้ เข้ าทํากับผู้ให้ ก้ ู ทั ^งนี ^ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ไู ด้
ตกลงกัน (ถ้ ามี)
ทรั พย์ สินทีเช่ า
เสียหายหรื อถูก
ทําลาย

เพือประโยชน์แห่งข้ อนี ^ให้
“ค่าสินไหมทดแทนพืน^ ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
ทรัพย์สินทีเช่า ซึงไม่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึงได้ รับจาก การประกันภัยอืนใดทีคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิมเติมด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ^นเองทั ^งสิ ^น
“ความเสียหายแต่เพี ยงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายทีเกิดขึน^ แล้ ว และหน่วยงาน
ราชการที เกี ยวข้ อ งได้ ป ระเมิ น ความเสี ยหายแล้ ว และให้ เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น สามารถ
ดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งเพือให้ ทรัพย์สินมีสภาพหรื อลักษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้
“ความเสียหายทั ^งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญ” ความเสียหายทีเกิดขึน^ แล้ ว และหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ องได้ ประเมินความเสี ยหายแล้ ว และให้ เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการรื อ^
ถอนโดยไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรื อปรับปรุงเพือให้ ทรัพย์ สินมีสภาพ
หรื อลักษณะการใช้ ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้
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(1) ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดย
ยังคงสามารถใช้ ทรัพย์สินทีเช่าบางส่วนเพือประโยชน์ในการดํ าเนินธุรกิจต่อไปได้
ผู้ให้ เช่ามีหน้ าทีต้ องซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าให้ คงเดิม โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่า
สินไหมทดแทนพื ^นฐานทีกองทรัสต์ได้ รับให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเพือนํามาใช้ ในการดําเนินการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าว
(2) ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทั ^งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วย
เหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
คู่สญ
ั ญาทัง^ สองฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึน^ ใหม่ กองทรัส ต์จะส่งมอบเงินที
ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน^ ฐานทัง^ หมดให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าเพือใช้ ในการดําเนินการ
ก่อสร้ างดังกล่าว ทั ^งนี ^ การก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ดงั กล่าวจะต้ องดําเนินการ
เท่าทีไม่ขัดต่อกฎหมายทีเกียวข้ องทีใช้ บงั คับอยู่ในเวลาทีจะมีการก่อสร้ าง โดยผู้ให้
เช่ า จะเป็ นผู้ ดํ า เนิ น การจัด ให้ มี ก ารก่ อ สร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที คู่สัญญาจะได้ ตกลงร่ วมกันและจะต้ องทํ าการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 2 (สอง) ปี นับแต่วันทีคู่สัญญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึน^
ใหม่ รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ใด ๆ ทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี) เพือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้ สัญญาฉบับนี ^
และให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าทีของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี ^ยังคงมีผลต่อไปจนกว่า
จะได้ มีการก่อสร้ างทรัพย์สินใหม่ขึน^ มาแทนทีทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ โดย
คู่สัญญาจะจัด ให้ มี ก ารทํ าสัญ ญาเช่ าทรั พย์ สิน ขึน^ ใหม่ (โดยให้ มีข้ อกํ าหนดและ
เงื อนไขต่ าง ๆ เช่ น เดี ย วกับ สัญญาฉบับ นี )^ โดยเริ มนับอายุร ะยะเวลาการเช่ า ที
เหลืออยู่ต่อไปทันทีทีการก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็จและพร้ อมนําทรัพย์สินทีเช่าออก
จัดหาประโยชน์ โดยระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะสิน^ สุดในวันเดียวกันกับทีกําหนด
ในสัญญาฉบับ นี ^ (แต่ ทัง^ นี ก^ องทรัส ต์ จ ะไม่ มี ภาระหน้ าที ในการชํ าระค่ าเช่ าตาม
สัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
อย่างไรก็ดี หากผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาภายใต้ ข้อ(2) นี ^ ผู้ให้ เช่าตกลงจ่ายค่าชดเชยให้ แก่
กองทรัสต์นบั ตั ^งแต่วนั ทีพ้ นกําหนดระยะเวลาการก่อสร้ างภายใต้ ข้อ(2) นี ^ ดังกล่าว
จนถึงวันทีผู้ให้ เช่าดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าแล้ วเสร็ จ (“ระยะเวลาก่อสร้ าง
เพิมเติม”) โดยค่าเสียหายทีกองทรัสต์จะได้ รับจากผู้ให้ เช่าจะไม่ตํากว่าค่าสินไหม
ทดแทนที กองทรั ส ต์ จ ะได้ รับ หากกองทรั ส ต์ ไ ด้ เ ข้ าทํ า ประกัน ภัยธุรกิจ หยุด ชะงัก
(Business Interruption Insurance) สําหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้ างเพิมเติม
(3) เว้ น แต่ คู่ สั ญ ญาทัง^ สองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่ า งอื น ในกรณี ที ค่ า ก่ อ สร้ าง หรื อ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที เกียวกับหรื อเกี ยวเนืองกับการซ่อมแซม และ/หรื อ การก่อสร้ าง
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ทรั พย์สินที เช่า ตามทีกําหนดในข้ อ (1) และ (2) มี จํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม
ทดแทนพื ^นฐานทีกองทรัสต์ได้ รับ ผู้ให้ เช่าตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนทีกองทรัสต์
จะต้ องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ไปก่อน โดยทีกองทรัสต์ตกลงจะชําระคืนเงินให้ แก่
ผู้ให้ เช่าภายใน 6 (หก) เดือนนับจากวันทีผู้ให้ เช่าได้ จ่ายเงินทดรองจ่ายไป พร้ อมทั ^ง
ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืม
เงิน (Cost of Borrowing) ของผู้ให้ เช่ าทีได้ ใ ช้ เพือการจ่ายเงินทดรองจ่าย โดย
คํานวณจากวันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันทีกองทรัสต์ได้ ชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายให้ แ ก่ผ้ ูใ ห้ เช่ า ทัง^ นี ^ ผู้ใ ห้ เช่ าและกองทรั สต์ จะร่ วมกันพิจารณาสรรหา
แหล่งเงินทุนทีเหมาะสมเพือการชําระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
ในกรณีทีกองทรัสต์ยงั ไม่สามารถตกลงเรื องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัยได้
หรื อในกรณี ทีได้ รับเงินค่า สินไหมทดแทนล่าช้ ากว่ากํ าหนด ผู้ใ ห้ เช่าตกลงทดรอง
จ่ายเงินในจํานวนทีกองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อนโดย
กองทรัสต์จะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ภายหลังจากกองทรัสต์ได้ รับ
เงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ า พร้ อมทั ^งชดเชยค่าใช้ จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of
Borrowing) ของผู้ให้ เช่า โดยคํานวณจากวันทีได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึง
วันทีกองทรัสต์ได้ ชําระคืนเงินทดรองจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า ทั ^งนี ^ ระยะเวลาในการชําระ
คืนเงินทดรองจ่ายและเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือน
นับ จากวัน ที ผู้ใ ห้ เ ช่ าได้ จ่ ายเงิ น ทดรองจ่า ยไป อนึง ผู้ใ ห้ เ ช่ า และกองทรั ส ต์ อ าจ
พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมเพือการชํ าระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
หากเงินค่าสินไหมทดแทนทีได้ รับจากผู้รับประกันภัยไม่เพียงพอหรือล่าช้ า
การทีผู้ให้ เช่าทดรองจ่ายเงินในจํานวนทีกองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์
ไปก่อนข้ างต้ น และกองทรัสต์ไม่ส ามารถชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า
ตามเงือนไขทีกําหนด กองทรัสต์ตกลงลดสัดส่วนพืน^ ทีการลงทุนของกองทรัสต์ใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ตามวิธีการคํานวณทีคู่สญ
ั ญาจะ
ตกลงกันต่อไป ทั ^งนี ^ การลดสัดส่วนพื ^นทีการลงทุนของกองทรัสต์ดงั กล่าวจะเป็ นไป
ภายใต้ กรอบของกฎหมายทีเกียวข้ องและเป็ นไปตามทีกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) ในกรณี ทีทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายทั ^งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วย
เหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีเช่าเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
(ก) คู่สญ
ั ญาทั ^งสองฝ่ ายตกลงร่วมกันทีจะไม่ก่อสร้ างทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นมาใหม่ หรื อ
(ข) ในกรณี ทีคู่สัญญาไม่ส ามารถบรรลุข้อ ตกลงร่ วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้ าง
ทรั พย์สินที เช่าขึน^ มาใหม่หรื อไม่ ให้ ถื อเป็ นกรณี ทีจะไม่มีการดําเนินการก่อสร้ าง
ทรัพย์สินทีเช่าขึ ^นใหม่ ในการนี ^ กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าสินไหมทดแทนพื ^นฐาน
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ที ได้ รับมาแบ่งตามสัดส่ วนของระยะเวลาการเช่าที เหลื ออยู่ โดยแบ่งเงินทัง^ หมด
ออกเป็ น [] ([]) ส่วน ทั ^งนี ^ กองทรัสต์จะได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลา
การเช่ าทียังคงเหลื ออยู่ โดยเริ มนับตัง^ แต่ในเดื อนที เกิดกรณี ทรัพย์สินที เช่า ได้ รับ
ความเสียหายทัง^ หมดหรื ออย่างมีนัยสําคัญ และผู้ให้ เช่าจะได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับ
จํานวนระยะเวลาการเช่าทีผ่านมาแล้ ว ทัง^ นี ^ การนับระยะเวลาการเช่าดังกล่าวให้
นับเป็ นเดือน โดย 1 (หนึง) เดือน เท่ากับ 1 (หนึง) ส่วนทั ^งนี ^ กองทรัสต์จะส่งมอบเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพื ^นฐานในส่วนทีเกินกว่าทีกองทรัสต์จะได้ รับให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าโดยไม่
ชักช้ า ทัง^ นี ^ ภายใน 14 (สิบสี ) วันนับแต่วันที กองทรัส ต์ ไ ด้ รับค่าสิ นไหมทดแทน
พื ^นฐานจากบริษัทผู้รับประกันภัย
อนึง ก่อนการใช้ สิทธิใด ๆ ตามข้ อ (2) (3) และ (4) ข้ างต้ นกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะเสนอ
การดําเนินการดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิก่อน
ทรั พย์ สินทีเช่ าถูก
เวนคืน

 ในกรณีทีทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่า และ/หรื อ ทรัพย์สินทีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่า
ทั ^งหมดหรื อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตาม
สัญญานี ^ ให้ สัญ ญานี เ^ ป็ นอันสิน^ สุด ลงทันที โดยผู้ให้ เช่าไม่มี หน้ า ทีต้ องคื นค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ และให้ กองทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีทีผู้ให้ เช่า
ได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ทีเกี ยวข้ อง) จาก
หน่ ว ยงานราชการที เกี ยวข้ อ ง ตามจํ า นวน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และทีแก้ ไขเพิมเติม
รวมถึงกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
โดยในกรณีทีหน่วยราชการทีรับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้ มีกําหนดสัดส่วนทีกองทรัสต์
ในฐานะผู้เช่าต้ องได้ รับ ให้ ใช้ ผ้ ูประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) ราย โดยให้ กองทรัสต์
และผู้ให้ เช่าแต่งตั ^งฝ่ ายละ 1 (หนึง) ราย โดยค่าทดแทนจะคํานวณตามสูตร ดังนี ^
ค่าทดแทน

= (มูล ค่ าสิ ทธิ การเช่าของทรั พย์ สิน ทีเช่า ณ วัน ที ถู กเวนคื น /
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีเช่า ณ วันทีถูกเวนคืน) x จํานวน
เงินทดแทนทีได้ รับจากการเวนคืน

โดยมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าวจะประเมินมูลค่า
ด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และจะใช้ ค่าเฉลียของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทั ^ง 2 (สอง) ราย

 ในกรณี ทีที ดิน ซึงเป็ นที ตัง^ ของทรั พ ย์ สิ นที เช่ า และ/หรื อ ทรั พย์ สินที เช่า ถูก เวนคื น
บางส่วนและยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ^ ให้
สัญญาฉบับนี ^มีผลใช้ บงั คับต่อไป โดยผู้ให้ เช่าจะส่งมอบเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณี
ทีผู้ให้ เช่าได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษีทีเกียวข้ อง)
จากหน่วยงานราชการทีเกี ยวข้ อง ตามจํ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดใน
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พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และทีแก้ ไขเพิมเติม
รวมถึงกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง ให้ แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี)
วันนับจากวันทีได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว โดยให้ ถือว่าเงินทดแทนค่าเวนคืนดังกล่าว
เป็ นการเยียวยาความเสียหายทั ^งหมดทีกองทรัสต์อาจได้ รับในกรณีนี ^
การโอนสิทธิ และ/
 ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ^ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทรัส ต์โอนสิทธิ
หรื อ หน้ าทีตาม
และ/หรื อ หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ ไม่ว่าทั ^งหมดหรื อบางส่วนให้ แก่บุคคลใด ๆ ได้
สัญญา และการให้ เช่ า
ทัง^ นี ^ รวมถึง แต่ไ ม่ จํ ากัด เพี ย งการนํ า สิทธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สัญญาฉบับ นี ไ^ ปเป็ น
ช่ วง
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ โดยกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่า
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ในการนี ^ การโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าทีภายใต้
สัญญาฉบับนี จ^ ะต้ องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าทีใด ๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สัญญา
ฉบับนี ^และต้ องไม่ผกู พันเกินระยะเวลาการเช่า

 เพือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้ เช่าพื ^นทีเพือใช้ เป็ นสํานักงาน ห้ องประชุม หรื อ
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อืน ๆ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทรัสต์นําทรัพย์สินทีเช่าออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื ^นที และ/หรื อ รับบริการภายในทรัพย์สินทีเช่าไม่ว่าทั ^งหมด
หรื อบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการ
ให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกําหนดในการต่ออายุสัญญาจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสัญญาฉบับนี ^
ภาษีอากรทีเกียวเนือง  ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบชํ าระค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน และภาษีอืน ๆ ทีเกียวเนือง
กับทรั พย์ สินทีเช่ า
กับทรัพย์สินทีเช่าทีเกิดขึ ^นก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า

 กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน และภาษีอืนใดทีทางราชการอาจ
กําหนดเพิมเติมหรื อใช้ บงั คับทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีเช่านับตั ^งแต่วันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าเป็ นต้ นไปจนกว่าสัญญาฉบับนี ^จะสิ ^นสุดลง
ค่ าใช้ จ่าย

 ผู้ใ ห้ เช่าตกลงจะรับผิ ดชอบค่าธรรมเนี ย มและค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกี ยวกับการเช่ า
ทรัพย์สินทีเช่าทั ^งหมดทีเกิดขึ ^นตามสัญญาฉบับนี ^ รวมถึงค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ^
(1) ค่าใช้ จ่ายอันเกียวกับการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินทีเช่าระหว่างผู้ใ ห้ เช่า และ
กองทรัสต์ และ
(2) ค่าใช้ จ่ายอันเกียวกับการจดทะเบียนยกเลิกสัญญาเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
เดิม

 ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบภาระหนี ^สิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบํารุ งรักษา และภาระผูกพันใด ๆ
ทีเกียวกับหรื อเกี ยวเนืองกับการบํารุ งรักษาทรั พย์สินที เช่า ที เกิดขึน^ และยังคงค้ าง
ชํ า ระอยู่ก่อ นวันจดทะเบีย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า และหากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดได้ รั บ เงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืนใดทีตนไม่พงึ ได้ รับ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คู่สัญญาอีกฝ่ าย
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หนึงโดยไม่ชกั ช้ า ทั ^งนี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าว
เหตุผิดนัดผิดสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี ^ ให้ ถือเป็ น
เหตุผิดนัดผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ให้ เช่า
(1) ในกรณีทีผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^
และ/หรื อ สัญญาซื อ^ ขายสัง หาริ ม ทรั พย์ โครงการยู นิ ลี เ วอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ
สัญ ญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ หรื อผิดคํ ารับรองที ให้ ไ ว้ ใ น
สัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาซื ^อขายสังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และ/
หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และผู้ให้ เช่าไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิ บ) วันนับ
จากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์หรื อทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานั ^นหรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุ
สุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขที
ระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ แต่ทั ^งนีไ^ ม่รวมถึงกรณีทีการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อ
เงือนไขที ระบุไว้ ใ นสัญญานัน^ ๆ ของกองทรั สต์ เป็ นผลมาจากความประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที หรือความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อความจง
ใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ ในการไม่ ป ฏิบัติต ามหน้ า ที ของผู้ใ ห้ เช่ าหรื อ บุค คลที
เกียวข้ องกับผู้ให้ เช่าในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตามทีกํ าหนดในสัญญา
แต่งตัง^ ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ หรื อสัญญาแต่งตัง^
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อืนใด
(2) ในกรณี ที ผู้ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ทํ า การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ใ นวัน ที
กองทรัสต์กําหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที
(3) ในกรณีทีผู้ให้ เช่าจําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิอืนใด
ในทรัพย์สินทีเช่า และทีดินซึงเป็ นทีตั ^งของทรัพย์สินทีเช่า ซึงเป็ นหรื ออาจเป็ นการ
ทําให้ เสือมสิทธิหรื อรอนสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้ ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญา
ฉบับนี ^ โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากกองทรัสต์ตามทีกําหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุ
ผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที
(4) ในกรณีใด ๆ ก็ตามทีทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญานีถ^ ูกยึดตามคําสังศาล โดยเกิด
จากความผิดของผู้ให้ เช่า ซึงผู้ใช้ สิทธิได้ ใช้ สิทธิถูกต้ องตามกฎหมาย อันเป็ นเหตุ
ให้ กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า อย่ า งเต็ ม ที ตาม
เจตนารมณ์ แ ละวัตถุป ระสงค์ ของสัญญาฉบับนี ^ ให้ ถือ ว่าเป็ นเหตุผิด นัด ตาม
สัญญานี ^ทันที
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(5) ในกรณีผ้ ูให้ เช่าปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระ
หนี ^สินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึงอาจนําผู้ให้ เช่าไปสู่ภาวะล้ มละลายหรือฟื น^ ฟู
กิจการ (อ้ างอิงจากหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์) โดย
ผู้ให้ เช่าไม่สามารถทํ าการแก้ ไขเหตุดังกล่าวให้ เสร็ จสิน^ ภายใน 180 (หนึงร้ อย
แปดสิบ) วัน นับจากวันทีทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ น
แต่ ผู้ให้ เช่าสามารถพิสูจน์และยื นยันเป็ นลายลักษณ์ อักษรจนเป็ นที พอใจแก่
กองทรัสต์ได้ ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทาง
การเงิ น ของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซึ งจะนํ าผู้ ให้ เ ช่ าไปสู่ ส ภาวะล้ มละลาย และการผิ ด นัด
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สิทธิของกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี ^
(6) ในกรณีทีผู้ให้ เช่าถูกศาลสังพิทักษ์ทรัพย์หรื อถูกศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขั ^นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังให้ ฟืน^ ฟูกิจการของผู้ให้ เช่า
ซึงกองทรั ส ต์ เห็นว่ามี ผลกระทบต่อความสามารถของผู้ใ ห้ เช่าในการชํ าระหนี ^
หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี ^ ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที
(7) ในกรณี ทียู นิ ลี เ วอร์ ไทย เทรดดิ ง^ ไม่ทํ า การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งกับ
กองทรัสต์ในวันทีกองทรัสต์กําหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ^ทันที

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณีทีกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^
หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และ
ปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรจากผู้ ให้ เช่ า หรื อ ทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง การผิ ด สั ญ ญานั น^ หรื อ ภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการ
ทีผู้ให้ เช่าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ หรื อเว้ นแต่เกิด
จากการทีผู้ให้ เช่าหรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับผู้ให้ เช่า ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ^งผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ หรื อสัญญาแต่งตั ^งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อืนใด
สิทธิของคู่สัญญาเมือ
เกิดเหตุผิดนัด ผิด
สัญญา

 สิทธิของกองทรัสต์เมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ให้ เช่า
(1) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ (1) ของเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ให้
เช่า กองทรัสต์มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุดงั กล่าว โดยไม่มีผลทํา
ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลง เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ า
ฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาซื ^อขาย
สัง หาริ ม ทรั พย์ โครงการยูนิลี เ วอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ สัญ ญาตกลงกระทํ า การ
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โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ซึงส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินทีเช่าภายใต้
สัญ ญาฉบับ นี ^ และกระทบสิท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ภ ายใต้ สัญ ญาฉบับ นี อ^ ย่ า งมี
นัยสํ าคัญ กองทรัสต์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ^ ด้ ทันที และผู้ใ ห้ เช่ าจะต้ อง
ชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีผู้ใ ห้
เช่าได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลื อ อยู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารคํ า นวณตามที ปรากฏในข้ อ (3) ของข้ อ ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า
เสียหายหรื อ ถูกทํ าลายของสัญ ญาฉบับนี ^ รวมถึงค่ าขาดประโยชน์จ ากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรั พย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที
กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี ^ ทัง^ นี ^ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
(2) ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ ตามที ระบุไว้ ในข้ อ (2) - (8) ของเหตุผิดนัดผิดสัญญา
กองทรัสต์มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ^ ด้ ทนั ที และในกรณีทีกองทรัสต์ใช้
สิทธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อื นใดที ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ ไว้ ในนามกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ ว นของ
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามทีปรากฏในข้ อ (3) ของข้ อ
ทรัพย์สินทีเช่าเสียหายหรื อถูกทําลายของสัญญาฉบับนี ^ และค่าขาดประโยชน์
จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ ตามระยะเวลา
การเช่ า ที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี ^ ทัง^ นี ^ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการ
เรี ยกร้ องค่า เสี ยหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการที มี เหตุผิดนัด
เกิดขึ ^นนั ^น

 สิทธิของผู้ให้ เช่าเมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์ผ้ ูให้ เช่า
มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดงั กล่าว โดยไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^
สิ ^นสุดลง เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงทีระบุไ ว้ ในสัญญานี ^ และมีผ ลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^ ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้อง
ชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทัง^ นี ^ ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้ เช่าในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
การสินF สุดของสัญญา

เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ^ ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลง
(1) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ของสัญญาฉบับนี ^ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิน^ สุด
ลงทันที
(2) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามที ระบุไว้ ในข้ อ (4) ของทรัพย์สินทีเช่าเสี ยหายหรื อถูก
ทําลาย ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงเมือกองทรัสต์ได้ ชําระเงินให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าครบ
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ตามจํานวนทีระบุไว้
(3) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อทรัพย์สินทีเช่าถูกเวนคืนให้ ถือว่าสัญญา
ฉบับนี ^สิ ^นสุดลงเมือผู้ให้ เช่าได้ ชําระเงินให้ แก่กองทรัสต์ครบตามจํานวนทีระบุไว้
(4) ในกรณี ทีคู่สัญญาใช้ สิทธิเลิกสัญญาตามข้ อเหตุผิดนัดผิดสัญญาให้ ถือว่าสัญญา
ฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(5) เมือคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(6) เมือมีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ
คําสังของหน่วยงานของรั ฐทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ทัง^ นี ^ โดยไม่ ใ ช่
ความผิดของผู้ให้ เช่า และกองทรัสต์ หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
กรณีตาม (1) (2) (3) (5) (6) คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินทีเช่า หรื อเงิน หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใด จากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ โดย
ผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทั ^งนี ^ เว้ นแต่คู่สญ
ั ญา
จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
ผลของการสินF สุดของ  เมือสัญญาเช่าฉบับนี ^สิ ^นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
สัญญา
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าคืนตามสภาพทีมีการใช้ ประโยชน์ตามปกติของ
ทรัพย์สินทีเช่าซึงเป็ นอยู่ ณ เวลานั ^น พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ทีติดตรึงตราและ
ไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินทีเช่า ซึงกองทรัสต์ได้ ใช้ ความระมัดระวังในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินดังกล่าวดุจวิญูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้ นแต่ในกรณีทีไม่สามารถส่ง
มอบส่ ว นควบและอุ ป กรณ์ ที ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตรากับทรั พย์ สิ น ที เช่ า ได้
เนืองจากเหตุสุดวิสัย หรื อการเสื อมสภาพของทรั พย์สินนั ^น ๆ เนืองจากการใช้ งาน
ตามปกติหรื ออายุการใช้ งานของทรัพย์ สินนั ^น หรื อ เป็ นกรณี ทีสัญญาเช่าสิน^ สุดลง
ตามข้ อการสิน^ สุดของสัญญา (2), (3) นอกจากนี ^ กองทรัส ต์ จะส่ งมอบเงินหรื อ
ทรัพย์สินอืนใดทีกองทรัสต์ได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า รวมถึงการคืน
เงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริ การที กองทรัส ต์ ได้ รับจากผู้เช่าพื น^ ทีและ
ผู้รับบริ การในทรัพย์ สินทีเช่าให้ แก่ผ้ ูเช่าพื น^ ที และผู้รับบริ การ (หากผู้เช่าพื น^ ทีและ
ผู้รับบริ การไม่ประสงค์จะเช่าพื ^นทีดังกล่าวกับผู้ใ ห้ เช่าอีกต่อไป) หรื อให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า
(ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริการนั ^น ๆ) แล้ วแต่กรณี

 ในกรณี ทีกองทรั ส ต์ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาแล้ ว กองทรั ส ต์ ส งวนสิ ท ธิ ที จะใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าจนกว่ากองทรัสต์จะได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สิน
ทีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดดังกล่าวจากผู้ให้ เช่าแล้ วเสร็ จ โดย
กองทรัสต์ไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์ สินทีเช่าคงเหลือรวมถึงเงิน
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หรื อผลประโยชน์อืนใดจากผู้ให้ เช่าสําหรับระหว่างระยะเวลานี ^ เว้ นแต่กองทรัสต์จะ
พิสูจน์ ได้ ว่ากองทรัส ต์ ได้ รับความเสี ยหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ ที
กองทรัสต์ได้ รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว

6.

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือF ขายสังหาริมทรั พย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
ผู้ขาย

Sterling Equity (“ผู้ขาย”)

ผู้ซือF

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

ทรั พย์ สินทีซือF

สังหาริ ม ทรั พย์ และอุปกรณ์ ต่า ง ๆ ทีเกี ยวเนืองซึงได้ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิน กิ จการภายใน
ทรัพย์สินทีเช่าตามสัญญาเช่าพืน^ ทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ (“สังหาริมทรัพย์”)

การซือF ขาย
สังหาริมทรั พย์

กองทรัสต์ตกลงจะซื ^อสังหาริมทรัพย์จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงจะขายสังหาริมทรัพย์ให้
กองทรัสต์ในราคาและตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
ทั ^งนี ^ การซื ^อขายตามทีกําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^จะมีผลบังคับระหว่างคู่สญ
ั ญาใน
วันทีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตามทีกําหนดในสัญญาเช่าพื ^นทีสํ านักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ถูกต้ องสมบูรณ์ มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(“วันทีสัญญามีผลใช้ บงั คับ”)

ราคาซือF ขาย

คู่สัญญาตกลงกันซือ^ ขายสังหาริ มทรั พย์ ใ นราคาสุทธิ [•] บาท ([•] บาทถ้ วน) (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม) โดยกองทรัสต์จะชําระราคาซื ^อขายดังกล่าวทั ^งสิ ^นภายในวันทีสัญญามี
ผลใช้ บงั คับ

การโอนกรรมสิทธิdใน คู่สญ
ั ญาตกลงให้ การโอนกรรมสิทธิjในสังหาริมทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^มีผลสมบูรณ์
สังหาริมทรั พย์
ในวันทีสัญญามีผลใช้ บงั คับ และได้ มีการชําระราคาซื ^อขายให้ กบั ผู้ขายครบถ้ วนตามที
กําหนดในสัญญาฉบับนีแ^ ล้ ว (“วันโอนกรรมสิทธิj”) โดยให้ ถือว่าผู้ข ายได้ ส่งมอบการ
ครอบครองในสังหาริมทรัพย์ให้ แก่กองทรัสต์ ณ สถานทีอันเป็ นทีตั ^งของสังหาริ มทรัพย์
นั ^น ๆ นอกจากนี ^ ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนี ^สิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระ
ผูกพันใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการบํารุ งรักษาสังหาริ มทรัพย์ทีตนเป็ นผู้ขายที
เกิดขึ ^นและยังคงค้ างชําระอยู่ก่อนวันโอนกรรมสิทธิj และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงิน
หรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดทีตนไม่พึงได้ รับ คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์
ตอบแทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึงโดยไม่ชักช้ า ทัง^ นี ^ ภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่วันทีได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าว
ค่ าธรรมเนียมและ

ผู้ ข ายตกลงจะรั บ ผิ ด ชอบสํ า หรั บ บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มที เกิ ด ขึ น^ หรื อ อาจเกิ ด มี ขึ น^
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ภาษีอากร

เนืองจากการดําเนินการใด ๆ เพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิjในสังหาริ มทรัพย์ และ
กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมลู ค่าเพิมทีเกิดขึ ^นจากการซื ^อขายสังหาริมทรัพย์

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณี ดงั จะกล่าวต่อไปนี ^ ให้ ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้ขาย
ในกรณีทีผู้ขายฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับ
นี ^ และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ หรื อผิดคํารับรอง
ทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ
โครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทํ าการ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ และผู้ขายไม่ส ามารถดํ าเนิน การแก้ ไขและปฏิบัติ ใ ห้ ถูก ต้ อ งตามสัญ ญา
ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์
หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ^น หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้
ตกลงกัน ทั ^งนี ^ เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ

 เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณีทีกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
ฉบับนี ^ หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ ไ ข และปฏิ บ ัติใ ห้ ถูก ต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิ บ) วันนับจากวัน ที
กองทรัสต์ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้ขายหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั ^น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทั ^งนี ^ เว้ นแต่เป็ นเหตุ
สุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีผู้ขายไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี ^
การเลิกสัญญาและ
การเรี ยกค่ าเสียหาย

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ^ โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ขู ายทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิ ตามสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ เรี ยกค่าเสี ยหายจาก
ผู้ขายหากมี เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึงตามที ได้ กําหนดไว้ ใ นข้ อเหตุผิดนัดผิ ด
สัญญาโดยผู้ขาย
• ผู้ขายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ^ โดยบอกกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิ ตามสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ เรี ยกค่าเสี ยหายจาก
กองทรัสต์ได้ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อเหตุผิดนัด
ผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
• ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^เป็ นอันสิ ^นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี ^ โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่
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มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ าใช้ จ่ า ย หรื อ เงิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอื นใดจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
(1) เมือไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามทีกําหนดภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
พื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และ สัญญา
เช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สิ ^นสุดลง
โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์
(2) เมือคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ^
(3) เมือมีการเพิกถอน หรื อยกเลิก สถานะของกองทรัส ต์ โ ดยผลของกฎหมาย
และ/หรื อ คํ า สั งของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที เกี ยวข้ อง ซึงรวมถึ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
ทั ^งนี ^ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์ หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติให้ เลิกกองทรัสต์

7.

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
ผู้ให้ สัญญา

Sterling Equity (“สเตอร์ลิง อีควิตี ^”)

ผู้รับสัญญา

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

การประกอบกิจการ
อาคารสํานักงานให้
เช่ าของสเตอร์ ลิง
อีควิตี F

นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ สเตอร์ ลิงตกลงว่าการ
กํ า หนดอัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารของพื น^ ที สํ า นัก งานที ให้ เช่ า แก่ ผ้ ู เ ช่ า พื น^ ที และ
ผู้รับบริ การรายใหม่และผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพื ^นทีเพิมเติมของ
โครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้ องไม่เป็ นการแข่งขันกับ
การให้ เช่าพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพืน^ ทีและผู้รับบริ การรายใหม่และผู้เช่าพืน^ ที
และผู้รับบริ การรายเดิม ซึงขอเช่าพืน^ ทีเพิมเติมของทรั พย์ สินที เช่าโครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ส และทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ รวมถึงการไม่ให้ การสนับสนุน
หรื อประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผ้ ูเช่าพืน^ ทีและผู้รับบริ การรายใหม่และผู้เช่าพืน^ ทีและ
ผู้รับบริการรายเดิมซึงขอเช่าพื ^นทีเพิมเติมซึงไม่เป็ นไปตามปกติทางการค้ า เพือจูงใจให้
เข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ทั ^งนี ^ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^
ตกลงว่ า ตลอดระยะเวลาการเช่ า หากอัต ราการเช่ าพื น^ ที สํ า นักงาน (Occupancy
Rate) ของทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิ
ลีเวอร์ เฮ้ าส์ ทีกองทรัสต์ลงทุน ตํากว่าร้ อยละ 92 (เก้ าสิบสอง) สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/
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หรื อ บุคคลทีเกี ยวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของ
พื น^ ที สํ านัก งานที ให้ เ ช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า พื น^ ที และผู้ รั บ บริ ก ารรายใหม่ และผู้เ ช่ า พื น^ ที และ
ผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพืน^ ทีเพิมเติม ของโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ สูงกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
ของพืน^ ทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพืน^ ทีและผู้รับบริ การรายใหม่ และผู้เช่าพืน^ ทีและ
ผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพืน^ ที เพิมเติม ในทรั พย์สินที เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ส และ/หรื อ สูงกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื น^ ที
สํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายใหม่ และผู้เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การ
รายเดิมซึงขอเช่าพื ^นทีเพิมเติมในทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ซึงอัตราค่าเช่า
และค่าบริ การของพื ^นทีสํานักงานทีให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายใหม่และผู้
เช่าพื ^นทีและผู้รับบริ การรายเดิมซึงขอเช่าพืน^ ทีเพิมเติมในทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรื อ ทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ดังกล่าวจะถูกกําหนด
ขึน^ ในการจัดทํ างบประมาณประจํ าปี ในแต่ล ะปี โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ (“ข้ อตกลง
กําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ”) โดยข้ อ ตกลงกํา หนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
ดังกล่ าวจะใช้ กับ พืน^ ที สํ านัก งานให้ เช่ าที มี บริ เวณ (Zone) และขนาดพื น^ ที เท่ าหรื อ
ใกล้ เคียงกันระหว่าง (ก) พื ^นทีภายในโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 และ (ข) พื ^นทีภายในทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ
ทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ รายละเอียดปรากฏตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ในการนี ^ คู่สัญญาตกลงว่า ข้ อตกลงกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะไม่นํามาใช้
บังคับกับพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าของโครงการใดในโครงการย่อยอืน ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 หากเป็ นกรณีดงั นี ^
(1) กรณี ที สเตอร์ ลิ ง อี ค วิ ตี ^ และ/หรื อ บุ ค คลที เกี ยวข้ อ งกับ สเตอร์ ลิ ง อี ค วิ ตี ^ ได้
จําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่า (ทีมิใช่เป็ นการให้ เช่าพืน^ ทีในการดําเนินธุรกิจให้
เช่าพืน^ ทีสํานักงานแก่ลูกค้ าทัวไปตามปกติทางการค้ า) พื น^ ที สํ านัก งานให้ เช่า
โครงการนั ^น ๆ ทั ^งหมด แก่บุคคลอืนซึงไม่ใช่บคุ คลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^
ทั ^งนี ^ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขในเรื องสิทธิในการปฏิเสธก่อน หรื อ
(2) กรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าภายในโครงการนั ^น ๆ
เพือประโยชน์แห่งสัญญาข้ อนี ^ หากอัตราการเช่าพื ^นทีสํานักงาน (Occupancy Rate)
ของทรัพย์สินทีเช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส หรื อทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ ตํากว่าร้ อยละ 92 (เก้ าสิ บสอง) ตามทีกําหนดข้ างต้ น สเตอร์ ลิง อีควิตีต^ กลง
เปิ ดเผย หรื อจัด ให้ บุคคลที เกี ยวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ เปิ ดเผยข้ อมูล ค่า เช่าและ
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ค่าบริ การ เงือนไข และระยะเวลาการเช่า ของพื ^นทีสํานักงานให้ เช่าของโครงการย่อย
อืน ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทุกไตรมาส รวมถึงให้ สิทธิกองทรัสต์เข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวตามทีกองทรัสต์ร้อง
ขอและเห็นสมควร
สิทธิในการปฏิเสธ
ก่ อน (Right of First
Refusal)

• ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของ
กองทรัสต์ หากสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ มี
ความประสงค์ จะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่า (ทีมิใช่เป็ นการให้ เช่าพื ^นทีในการ
ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า พื น^ ที สํ านัก งานแก่ลู กค้ าทัวไปตามปกติ ท างการค้ า ) ไม่ ว่ า
ทั ^งหมดหรื อแต่บางส่วนของทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจพื ^นทีสํานักงานให้
เช่าทีอยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 (“ทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการ
ปฏิ เ สธก่ อ น”) สเตอร์ ลิ ง อี ค วิ ตี ^ ตกลงว่ า สเตอร์ ลิ ง อี ค วิ ตี ^ และ/หรื อ บุค คลที
เกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะดํ าเนินการให้ กองทรัส ต์ได้ รับสิทธิใ นการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวนั ^น
• การใช้ สิทธิการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรัสต์ ต้ องเป็ นไป
ตามขั ^นตอนและข้ อกําหนดดังต่อไปนี ^
(1) เมือสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ มีความ
ประสงค์จ ะจํา หน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่ าทรัพย์ สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน หรื อได้ รับข้ อเสนอจากบุคคลใดซึงประสงค์จะซื ^อ รับโอน หรื อเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าว สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะบอกกล่าว และ/หรื อ จะดําเนินการให้
บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ บอกกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะต้ องระบุถึงรายละเอียดของ
ทรัพย์สินทีจะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่า รวมทัง^ ข้ อมูลทีเพียงพอสําหรับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และข้ อกําหนดและ
เงื อนไขที สํ าคัญ รวมถึ ง (ก) ช่ว งราคาที ประสงค์ จ ะขายหรื อ ค่ า เช่ ต ลอด
ระยะเวลาการเช่าา (ซึงเป็ นช่วงราคาหรื อค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าทีหัก
ค่าใช้ จ่ายทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการขายหรื อให้ เช่า) และ
(ข) ค่าใช้ จ่ายทีสมเหตุสมผลทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการขาย
หรื อให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่กองทรัสต์ด้วย (“คําเสนอ”) ทั ^งนี ^ หากคําเสนอ
ที สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จัดส่งให้ กองทรัสต์ ไม่เพียงพอสําหรับการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิร้องขอให้ สเตอร์ ลิง
อีควิตี ^จัดส่งข้ อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนินการดังกล่าวได้
(2) กองทรั สต์จะแต่งตัง^ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจํานวน 2 (สอง) ราย ทีอยู่ใ น
บัญชีรายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ
ทํ า การประเมิ น มูล ค่ า ทรั พย์ สิ นที อยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ ใ นการปฏิ เ สธก่ อ น และ
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กองทรัสต์จะดําเนินการ (ก) แจ้ งความประสงค์ในการลงทุน รวมถึงระบุช่วง
ราคาทีประสงค์จะซื ^อหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินนั ^น (ซึง
เป็ นช่วงราคาหรื อค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าทียังไม่หกั ค่าใช้ จ่ายทีสเตอร์
ลิง อีควิ ตี ^ จะเป็ นผู้รั บ ผิ ดชอบในการขายหรื อ ให้ เช่ า) และข้ อ กํา หนดและ
เงือนไขทีสําคัญ หรื อ (ข) อาจตอบปฏิเสธการลงทุน ในกรณีทีราคาหรื อค่าเช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินทีตําทีสุดทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ
บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ แจ้ งมาในคําเสนอนันสู
^ งกว่าร้ อยละ 115
(หนึงร้ อยสิบห้ า) ของราคาตําสุดของผู้ประเมิน 2 (สอง) รายดังกล่าว หักด้ วย
ค่าใช้ จ่ายทีสเตอร์ ลิง อีควิตีจ^ ะเป็ นผู้รับผิดชอบในการขายหรื อให้ เช่า โดย
กองทรัส ต์จะแจ้ งความประสงค์ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ส เตอร์ ลิง
อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลทีเกี ยวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^(แล้ วแต่กรณี) ทราบ
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีกองทรัสต์ได้ รับคําเสนอ หรื อ
วันทีกองทรัสต์ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้
ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พย์ สิ น (แล้ ว แต่ ก รณี ใ ดจะเกิ ด ขึน^ ที ห ลั ง ) หรื อ ภายใน
ระยะเวลาอืนทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ในกรณีที (ก) กองทรัสต์ปฏิเสธการลงทุนดังกล่าวโดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรไปยังสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^
(แล้ วแต่กรณี) หรือ (ข) กองทรัสต์ไม่แจ้ งความประสงค์เป็ นประการใด ภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ตามทีกําหนดใน (2) ให้ ถือว่าหน้ าทีในการให้
สิทธิทีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ
บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตามสัญญานี ^เป็ นอันสิ ^นสุดลงเฉพาะใน
ส่วนที เกี ยวกับ ทรั พย์ สินที สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลที เกี ยวข้ องกับ
สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ เสนอต่อกองทรัสต์ในคราวนั ^น ๆ และสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/
หรือ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ทีได้ ทําคําเสนอนั ^นมีสิทธิจําหน่าย
จ่าย โอน หรือให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่บุคคลอืนได้ ทังนี
^ ^ ภายใต้ เงือนไขใน
(5)
(4) ในกรณี ทีกองทรัส ต์ ตอบรั บคํ าเสนอตามที กํ าหนดใน (2) สเตอร์ ลิง อีควิ ตี ^
และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ^ (แล้ วแต่กรณี) ทีได้ ทําคําเสนอ
นั ^น จะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนดังกล่าวแก่บคุ คลอืนได้ ก็ต่อเมือ
(ก) ในกรณีทีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นธุรกรรมทีจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ อง แต่
กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถจัดให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลา 90 (เก้ าสิ บ) วันนับจากวันทีกองทรัส ต์ ได้ รับคํ าเสนอ หรื อ
หน้ า 115

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณีใดจะเกิดขึ ^นทีหลัง) หรื อภายในระยะเวลา
อื นที คู่ สั ญ ญาตกลงกั น เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรื อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว หรื อ
(ข) ในกรณี ทีกระบวนการได้ มาซึงทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อ นของกองทรั ส ต์ ไ ม่ ต้ อ งได้ รั บอนุญาตจากหน่ ว ยงานราชการ แต่
กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ^นภายใน 180
(หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีกองทรัสต์ได้ รับคําเสนอ หรื อ ได้ รับ
ข้ อมูลครบถ้ วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณีใดจะเกิดขึ ^นทีหลัง) หรื อภายในระยะเวลาอืนที
คู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
(ค) ในกรณี ทีกระบวนการได้ มาซึงทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ อง แต่
1. กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถยื นเอกสารที เกี ยวข้ องกั บ การลงทุ น ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องภายใน 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วัน
นับ จากวัน ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ คํ า เสนอ หรื อ ได้ รั บ ข้ อ มูล ครบถ้ ว น
สําหรับการประเมินมูล ค่าทรัพย์ สินของผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน
(แล้ วแต่ ก รณี ใ ดจะเกิ ด ขึ น^ ที ห ลั ง ) หรื อ ภายในระยะเวลาอื นที
คู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
2. กองทรั ส ต์ไม่ส ามารถลงทุนในทรัพย์ สินดังกล่า วให้ เสร็ จสิน^ ภายใน 240
(สองร้ อยสี สิ บ) วัน นับ จากวัน ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ คํ า เสนอ หรื อได้ รั บ ข้ อ มูล
ครบถ้ วนสํ าหรั บการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินของผู้ประเมินมูล ค่า ทรัพย์ สิน
(แล้ วแต่กรณีใดจะเกิดขึน^ ทีหลัง) หรื อภายในระยะเวลาอืนทีคู่สัญญาตกลง
กันเป็ นลายลักษณ์อักษรทัง^ นี ^ ไม่ว่ากรณี จะเป็ นประการใดก็ ตาม สเตอร์ ลิง
อีควิตี ^ ตกลงว่า สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลที เกี ยวข้ องกับสเตอร์ ลิ ง
อีควิตี ^ จะไม่เปิ ดเผยช่วงราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สิน
และข้ อกําหนดและเงือนไขทีได้ รับจากกองทรัสต์ให้ บุคคลใด ๆ ทราบ
(5) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์
ลิง อีควิตี ^ ต้ องดําเนินการจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินทีอยู่ภายใต้
สิท ธิ ใ นการปฏิ เ สธก่ อ นดัง กล่ า ว โดยมี เงื อนไขว่า ราคาหรื อ ค่ าเช่ า ตลอด
หน้ า 116

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
ระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินทีตกลงขายหรื อให้ เช่านั ^นต้ องไม่ตํากว่าราคา
หรื อค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินทีตําทีสุดทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^
และ/หรื อ บุคคลที เกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ แจ้ งมาในคํ าเสนอตามข้ อ
(1)(ก) และต้ องจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สินให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1
(หนึง) ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ปฏิเสธการลงทุน หรื อนับจากวันครบกําหนด
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันในกรณีทีกองทรัสต์ไม่แจ้ งความประสงค์ หรื อนับ
จากวัน ที กองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถดํ าเนิ น การภายในระยะเวลาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ ใน (4)
หากสเตอร์ ลิง อี ค วิตี ^ และ/หรื อ บุค คลที เกี ยวข้ อ งกับ สเตอร์ ลิง อีค วิ ตี ^ ไม่
ดําเนินการตามข้ อกําหนดดังกล่าว และสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลที
เกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ มีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้
เช่ าทรัพย์สินนัน^ อี ก สเตอร์ ลิง อี ควิตี ^ ตกลงว่ า สเตอร์ ลิง อีค วิตี ^ และ/หรื อ
บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะให้ สิทธิทีจะปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) แก่กองทรัสต์อีกครัง^ หนึง โดยจะทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวแจ้ ง
คําเสนอใหม่ตามกระบวนการทีระบุไว้ ในข้ อนี ^ไปยังกองทรัสต์เพือพิจารณาอีก
ครัง^
การดํารงสัดส่ วนการ
ถือหน่ วยทรั สต์ ใน
กองทรัสต์

• ตลอดระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของ
กองทรัสต์ (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์”) สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงว่า บริ ษัท
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“จี-แลนด์”) และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
จะดํ า รงสถานะเป็ นผู้ถือ หน่ว ยทรั ส ต์ ใ นกองทรั ส ต์ และจะดํ ารงสัดส่วนการถื อ
หน่วยทรั ส ต์ ร วมกันเป็ นจํ านวนไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของจํ านวน
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีออกและเสนอขายทั ^งหมดในการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั ง^ แรกเท่ านัน^ อย่า งไรก็ต าม หากภายในระยะเวลาการถื อ ครองหน่ วยทรั ส ต์
กองทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะเพิ มเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม และจี-แลนด์ และ/หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ^อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึงออกและเสนอ
ขายในการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ดังกล่าว อันทําให้ สดั ส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ของจี -แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ลดลงน้ อยกว่าร้ อยละ 15
(สิบห้ า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีออกและเสนอขายทั ^งหมด ให้ ถือว่า
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ซึงจี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ต้ องดํารงให้
เป็ นไปตามข้ อสัญญานี ^ ลดลงเหลือเท่ากับสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์รวมกันของจีแลนด์ และ/หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ภายหลั ง จากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ดงั กล่าว
• ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/
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หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ หรื อก่อภาระผูกพัน
ใด ๆ บนหน่วยทรัส ต์ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจํานําหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักประกัน อันอาจจะทําให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ตํากว่าสัดส่วน
ทีกําหนดไว้ ในข้ อข้ างต้ น เว้ นแต่ในกรณีทีเป็ นไปเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึง
ต้ องได้ รับความยินยอมจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

• ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^
ตกลงว่า สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ยวกัน จะไม่ เป็ นผู้ส นับสนุน
(Sponsor) ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อืนใดทีจะลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่าภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
การถือหุ้นและการ
ดํารงสัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท จีแลนด์
รี ท แมเนจเม้ นท์
จํากัด

• เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
ที บริ ษัท จี แลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํ ากัด เป็ นผู้จัดการกองทรั ส ต์ ของกองทรัส ต์
สเตอร์ ลิง อีค วิตี ^ ตกลงว่าสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัท จีแ ลนด์ รี ท แมเนจเม้ น ท์
จํากัด ของ จี-แลนด์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันรวมกันทั ^งหมดจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 99.99 (เก้ าสิ บเก้ า จุด เก้ าเก้ า) ของหุ้นที จํ า หน่ายได้ แ ล้ วทัง^ หมดในบริ ษัท จี
แลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
• ตลอดระยะเวลาทีบริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
ของกองทรัสต์ สเตอร์ลิง อีควิตี ^ ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะ
ไม่จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดังกล่าว หรื อนําหุ้นไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ ใน
หุ้นดังกล่าวทั ^งหมดหรื อแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอืนใดอันอาจมีผลทําให้
จี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือครองหุ้นของบริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด รวมกันทั ^งหมดมีจํานวนน้ อยกว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้ ข้างต้ น และ/หรื อ
อันมีผลทําให้ อํานาจการจัดการงานของบริ ษัท จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ตก
ไปอยู่กับ บุคคลอืน เว้ น แต่ ไ ด้ รับ ความยิ น ยอมจากกองทรั ส ต์ ล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
• ตลอดระยะเวลาการถือครองหุ้นตามทีระบุไว้ ข้างต้ น สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงว่า จี แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะดําเนินการใด ๆ ด้ วยการอาศัยสิทธิของตน
เท่าทีจะทําได้ ภายใต้ กฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพือทําให้ บริษัท จีแลนด์ รี ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึง
ได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ต และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง^ ทรัส ต์ สัญญาแต่งตั ^งผู้จัดการกองทรัสต์ กฎหมายทีเกี ยวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ูลงทุน และมติทีประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

การถือหุ้นและการ

• เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
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ดํารงสัดส่ วนการถือ
หุ้นของจี-แลนด์

การเช่าตามสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงว่าสัดส่วนการถือหุ้นในสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ของจี-แลนด์
และกลุ่มบุคคลเดียวกันรวมกันทัง^ หมดจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99.99 (เก้ าสิ บ
เก้ าจุดเก้ าเก้ า) ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั ^งหมดในสเตอร์ ลิง อีควิตี ^

• ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน^ ทีสํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ตกลงว่า จี -แลนด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคล
เดียวกัน จะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดังกล่าว หรื อนํ าหุ้นไปจํ านํ าหรื อก่ อภาระ
ผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าวทัง^ หมดหรื อแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอืนใด
อันมี ผลทําให้ จี-แลนด์ และ/หรื อ กลุ่ม บุคคลเดียวกัน ถือครองหุ้นของสเตอร์ ลิ ง
อีควิตี ^ รวมกันทัง^ หมดมีจํานวนน้ อยกว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้ ข้างต้ น และ/หรื อ อัน
อาจมีผลทําให้ อํานาจการจัดการงานของสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกไปอยู่กับบุคคลอื น
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หน้ าทีในการจัดให้ มี
ทางเข้ าออกของ
โครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9

คู่สญ
ั ญาตกลงและรับทราบว่าช่วงเวลาก่อนทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีเช่า
ของกองทรัสต์ โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีทางเข้ าออกระหว่างโครงการและ
ทางเข้ า ออกสู่ถ นนสาธารณะอัน ได้ แก่ ทางเข้ า ออกทางด้ านถนนพระราม 9 และ
ทางเข้ าออกทางด้ านถนนรัชดาภิเษก รวมถึงทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ทั ^งนี ^ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้เช่ าพืน^ ทีและผู้รับบริ การของโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และโครงการโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ รวมถึงบริ วารของบุคคล
ดังกล่าว สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงว่านับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของ
กองทรัสต์ และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน^ ทีสํานักงาน ทีจอดรถ และ
งานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และตามสัญญาเช่าพืน^ ทีสํานักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ (รวมเรี ยกว่า “ระยะเวลาการเช่า”) ตราบใดที
สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ยังสามารถใช้ ทางเข้ าออกดังกล่าวได้ อยู่ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงจะ
ดําเนินการให้ กองทรั สต์ ผู้เช่าพื ^นทีและผู้รั บบริ การ และบริ วารของบุคคลดังกล่าว มี
สิทธิใช้ สอยและใช้ ประโยชน์จากทางเข้ าออกและทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แก
รนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้ เช่ นเดี ยวกัน ตามที มี อยู่แล้ วตามปกติก่ อนวัน ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ รวมทั ^งจะไม่ดําเนินการใด ๆ ทีมี
ผลหรื อ อาจมีผ ลทํ าให้ ก องทรั ส ต์ ผู้ เช่าพื น^ ที และผู้รั บ บริ การ และบริ วารของบุค คล
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้ ส อยและใช้ ประโยชน์จากทางเข้ าออกและทางสัญ จรภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้ ซึงรวมถึงการจดทะเบียนยกเลิก
ภาระจํายอมทีได้ จดให้ แก่ทีดินซึงเป็ นทีตั ^งโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ/หรื อ ทีดิน
ซึงเป็ นทีตั ^งโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ก่อน หรื อ ณ วันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินทีเช่า
ของกองทรัสต์ โดยสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะบํารุ งรักษาซ่อมแซมทางเข้ าออกและทางสัญจร
ดังกล่าวให้ อยู่ในสภาพทีดีเพือทีกองทรัสต์จะสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามสัญญาข้ อนี ^
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ตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ เอง
การใช้ ชือและ
เครื องหมายการค้ า

ตราบเท่าทีกองทรัสต์ยังคงลงทุนในทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สเตอร์ ลิง
อีควิตี ^ ตกลงยินยอมให้ กองทรั สต์ใช้ ชือ และ/หรื อ เครื องหมายการค้ า และ/หรื อ ตรา
สัญลักษณ์ และ/หรื อ รูปภาพ และ/หรือ เครืองหมายอืนใดทีใช้ ในการสือความหมายให้
ประชาชนทัวไปเข้ าใจว่าทรั พย์ สินทีกองทรัสต์ ล งทุนในหรื อมีไว้ นัน^ เป็ นทรั พย์ สินของ
สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ทีเกียวเนืองกับโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ทั ^งนี ^ ให้ รวมถึงชื อ และ/หรื อ
เครืองหมายการค้ า และ/หรื อ ตราสัญลักษณ์ และ/หรื อ รู ปภาพ และ/หรื อ เครื องหมาย
อืนใดทีเกียวเนืองกับโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะได้ มีในอนาคตด้ วย
เพือการดําเนินกิจการตามสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ^
ชวนของกองทรัสต์ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ

ข้ อตกลงในการ
จัดการความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์

ตลอดระยะเวลาที สเตอร์ ลิง อี ค วิตี ^ ปฏิ บัติห น้ าที เป็ นผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พย์ ข อง
ทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง^ ที
มีผ้ สู นใจเช่าพื ^นทีสํานักงาน สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะเสนอทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์และ
ให้ ข้อมูลในการติดต่อสอบถามทีเพียงพอเพือให้ ลกู ค้ าเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
ทั ^งนี ^ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ จะจัดให้ มีหน่วยงานและบุคลากรทีมีหน้ าทีในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ สํ าหรับ
ส่วนทีเกี ยวข้ องกับผู้เช่าพืน^ ทีและผู้รับบริ การ และส่วนทีมีหน้ าทีรับผิดชอบข้ อมูลทาง
การเงิ น แยกต่ า งหากจากหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรที มี ห น้ า ที ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินทีเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์อย่างชัดเจน รวมถึงการแยกการจัดเก็บและการ
เข้ าถึงข้ อมูลและเอกสารใด ๆ ของกองทรัสต์ เพือป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อล่วงรู้ และใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลของกองทรัสต์ นอกจากนี ^ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลง
ว่าจะไม่นําข้ อมูลทางการค้ าใด ๆ ของกองทรัสต์ทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ได้ รับทราบจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ไปใช้ เพือประโยชน์ ไม่ว่าแก่
ตนเองหรื อบุคคลอืนใด

การซือF คืนทรัพย์ สิน
จากกองทรั สต์

ในกรณีทีสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
สิ ^นสุดลงอันเนืองจากการครบระยะเวลาการเช่า หรื อกรณีทีสัญญาเช่าดังกล่าวสิ ^นสุด
ลงโดยเป็ นผลจากการที สเตอร์ ลิ ง อี ค วิ ตี ^ เป็ นฝ่ ายผิดสัญ ญา กองทรั ส ต์ ต กลงที จะ
จําหน่ายทรั พย์ สินทีซือ^ ขายกันตามสัญ ญาซื อ^ ขายสังหาริ มทรั พย์ โครงการยูนิลี เวอร์
เฮ้ าส์ หรื อทรัพย์สินอืนใดทีมีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันให้ แก่สเตอร์ ลิง อีควิตี ^
และสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ตกลงที จะซือ^ ทรั พย์ สินดังกล่าวจากกองทรัส ต์ ตามสภาพของ
ทรัพย์สินที มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนั ^น โดยราคาทรัพ ย์สินดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
มูลค่าตลาด หากทรัพย์สินใดไม่มีมลู ค่าตลาดให้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันทีส่งมอบ
หรื อตามราคาอืนใดตามทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
หน้ า 120

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด์
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
เหตุผิดนัดผิดสัญญา

กรณีทีสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึงของสัญญาฉบับนี ^ และ/หรื อ
สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ
สัญญาซือ^ ขายสังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อ
ผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงาน
ระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ สัญญาซื ^อขายสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ และสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตาม
สัญญาฉบับนี ^ และ/หรือ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยู
นิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และ/หรื อ สัญญาซื ^อขายสังหาริ มทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ภายใน
90 (เก้ า สิ บ) วันนับจากวันที ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึง เหตุแห่ งการผิดสัญญานัน^ หรื อ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี ^
ซึงให้ สิ ทธิ แก่ก องทรั ส ต์ ใ นการเรี ยกค่าเสีย หายจากสเตอร์ ลิง อี ค วิตี ^ และ/หรื อ เลิ ก
สัญ ญาฉบับ นี ไ^ ด้ เว้ น แต่ เป็ นเหตุ สุ ด วิสัย หรื อ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที การไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนีเ^ ป็ นผลเนืองมาจากการทีกองทรัสต์ใ น
ฐานะคู่สัญญาของสัญญาเช่าพืน^ ทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้ าส์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และ
งานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ หรื อเว้ นแต่ได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาฉบับ
นี ^
ทั ^งนี ^ ในกรณีทีกองทรัสต์ใช้ สิทธิเลิกสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาดังกล่าว กองทรัสต์มี
สิทธิใช้ เหตุดงั กล่าวถือเป็ นเหตุเลิกสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ^เช่นกัน

การเลิกสัญญาและ
การเรี ยกค่ าเสียหาย

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ^โดยบอกกล่าวให้ แก่สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อฟ้ องร้ องให้ สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ^ และ/
หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากสเตอร์ ลิง อีควิตี ^ ได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสัญ ญาตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
• ในกรณีทีคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ หากมีการเพิกถอนหรื อยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ คําสังของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ซึง
รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั ^งนี ^ โดยไม่ใช่ความผิดของ
สเตอร์ ลิง อีควิตี ^ และกองทรัสต์ หรื อเมือผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนีส^ ิน^ สุดลง โดยทีคู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้
• เพือประโยชน์ แห่งความชัด เจน คู่สัญญารั บทราบและตกลงว่าการที สํ านัก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อ คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น มี คํ า สังเพิ ก ถอน หรื อ ยกเลิ ก สถานะของ
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กองทรัสต์ ไม่ถือเป็ นเหตุสดุ วิสยั ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
8.

สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าพืนF ทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
ผู้จัดการกองทรั สต์

บริ ษทั ฯ (“ผู้จดั การกองทรัสต์”)

กองทรั สต์

กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”)

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรั พย์

Sterling Equity (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

ทรั สตี

SCBAM (“ทรัสตี”)

วั น ที สั ญ ญามี ผ ลใช้ ให้ สั ญ ญาฉบั บ นี ม^ ี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื อกองทรั ส ต์ ไ ด้ จั ด ตั ง^ มี ผ ลสมบู ร ณ์ แ ล้ วตาม
บังคับ
พระราชบัญญัติทรัสต์ และสามารถลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนภายใน 60 (หก
สิบ) วันนับแต่ วัน ที จัดตัง^ กองทรั ส ต์ แล้ วเสร็ จ สํ าหรับ การเสนอขายครั ง^ แรก (“วัน ที
สัญญามีผลใช้ บงั คับ”)
ระยะเวลาการจ้ าง คู่สัญญาตกลงให้ ผ้ ูบริ หารอสัง หาริ ม ทรัพย์ ปฏิ บัติ หน้ าที ต่ าง ๆ ตามที กํ าหนดไว้ ใ น
บริหาร
สั ญ ญาฉบั บ นี เ^ ป็ นระยะเวลา 10 (สิ บ ) ปี นั บ ตั ง^ แต่ วั น ที สั ญ ญามี ผ ลใช้ บั ง คั บ
(“ระยะเวลาการจ้ างบริหารช่วงแรก”)
เมือครบระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกหรื อระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อ ๆ ไป
(แล้ วแต่กรณี) คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ^ออกไปอีกคราวละ 10 (สิบ) ปี
โดยกองทรั ส ต์ จ ะพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อการพิจารณาผลการดําเนินการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และหากมีการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ^ออกไป ให้ เงือนไข และหลักเกณฑ์ของสัญญาทีต่อ
ออกไปเป็ นตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการจัดการ
และบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาจะตกลงเป็ นอย่างอืน อย่างไรก็
ดี ระยะเวลาการจ้ างบริ หารทีต่อออกไปจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า ภายใต้
สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์
หน้ าที ของผู้ บริ หาร • หน้ าทีทัวไป
อสังหาริมทรั พย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตั ิหน้ าทีทัวไปในการบริ หารและจัดการทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์ลงทุนตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ หรือหน้ าทีใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ตก
ลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยการปฏิบัติหน้ าที ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับ
แผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือ
ชี ^ชวน และกฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ทั ^งนี ^ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้
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ถือหน่วยทรัสต์
ทั ^งนี ^ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีในการบริหารและจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนตามที
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรัพย์มี สิทธิแต่งตัง^ หรื อมอบหมายให้
บุคคลภายนอกหรื อผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์รายอืนทีมีประสบการณ์ในการบริหาร
อาคารปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีทราบถึงการแต่งตั ^ง หรื อมอบหมายดังกล่าวทุกครัง^ นอกจากนี ^
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องควบคุมดูแลผู้ทีได้ รับมอบหมายดังกล่าวให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ภายในขอบเขตทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^
และเพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขต่าง ๆ ตาม
สัญญานี ^

• หน้ าทีทีได้ รับมอบหมายเพิมเติม
นอกเหนือจากหน้ าทีทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ ผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีที
จะต้ อ งดํ า เนิ นการใด ๆ ตามที ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี จ ะได้ ม อบหมาย
เพิมเติมตามสมควรแก่กรณี เฉพาะทีเกียวเนืองกับการดําเนินงานของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือ ทีเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญา
ฉบับนี ^ หรื อตามที กฎหมายที เกี ยวข้ อ งกํ า หนดเพิมเติม ทัง^ นี ^ เพื อประโยชน์ ข อง
กองทรั ส ต์ แ ละผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี สิท ธิ ที จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติมดังกล่าวตามทีจะได้ ตกลงกันต่อไป
อย่ า งไรก็ ดี หาก หน้ าที นั น^ มี ผ ลเป็ นการเพิ มภาระหน้ าที ให้ แก่ ผ้ ู บริ หาร
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ อ ย่ างมี นัยสํ าคัญ หรื อ อาจก่ อให้ เกิ ดความเสี ย หายแก่ผ้ ูบ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์อย่างมี นัยสํ าคัญ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สงวนสิทธิ ทีจะปฏิเสธ
การปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายเพิมเติมจากผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรัสตี
ดังกล่าว ในกรณีดงั กล่าวผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตีมีสิทธิทีจะมอบหมายหน้ าที
นั ^นให้ บุคคลอืนปฏิบตั ิแทนได้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ทั ^งนี ^ การปฏิบตั ิหน้ าที
ของบุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ าที ของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี ^เกินสมควร

• หน้ าทีในการจัดให้ มีบคุ ลากรทีเพียงพอและเหมาะสม
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงที จะจัด ให้ มี บุ ค ลากรเพื อปฏิ บัติ ง านประจํ า ที
อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนและดูแลจัดการบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
ในเวลาและจํ า นวนที เหมาะสม โดยบุค ลากรดัง กล่ า วต้ อ งเป็ นผู้ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และมีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ น
ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ โดย ณ วั น ที ลงนามในสั ญ ญาฉบั บ นี ^ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ไ ด้ จัดส่งโครงสร้ างการบริ หารและรายชือบุคลากรระดับผู้บริ หาร
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เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์พิจารณา และในกรณี ทีจะมีการเปลียนแปลงโครงสร้ าง
การบริหารดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ (เฉพาะในส่วนทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการ
บริ หารทรัพย์สินทีกองทรัส ต์ลงทุนโดยตรงเท่านั ^น) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะส่ง
ข้ อมูลการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันก่อนการเปลียนแปลงโครงสร้ างการบริ หาร ใน
แต่ละคราว
นอกจากนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดให้ มีหน่วยงานและบุคลากรทีมีหน้ าทีใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน สําหรับส่วนทีเกียวข้ องกับผู้เช่าพื ^นที
และผู้รั บบริ ก ารของทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์ ล งทุน และส่ วนที มี ห น้ าที รั บ ผิ ด ชอบ
เกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ แยกต่างหากจากหน่วยงานและบุคลากร
อื นของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งชั ด เจน เพื อป้ องกั น ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อการล่วงรู้และการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลของกองทรัสต์

• หน้ าทีในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
(1) ผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ต กลงจัด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี พร้ อม
งบประมาณประจํ าปี ซึงรวมถึงแผนการจัด หาผลประโยชน์ใ นทรั พย์ สิน ที
กองทรัสต์ลงทุน และจะเสนอแผนการดําเนินงานประจําปี พร้ อมงบประมาณ
ประจําปี ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพือขอ
อนุมตั ิเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันเริ มรอบปี บัญชีแต่
ละปี และผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอให้ ทรัสตีพิจารณาเห็นชอบภายในวันที
16 ธันวาคม ก่อนขึน^ รอบปี บัญชีถัดไปในแต่ละปี โดยส่งพร้ อมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปี สําหรับการปรับปรุง และ/หรื อ ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์
ใหญ่ ล่วงหน้ า 3 (สาม) ปี (Major Renovation Plan) ยกเว้ นแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ทีคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงจะใช้ ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐาน เป็ นแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2560
ทั ^งนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ จะต้ องจัดให้ มีการดูแลรั กษา ปรั บปรุ ง และ/
หรื อ ซ่อมแซมทรัพย์สินทีกองทรั สต์ ล งทุนภายใต้ กรอบการดํ าเนินการที ได้
กําหนดในแผนการดําเนินงานประจําปี ข้ างต้ น
(2) ในกรณี ทีมี ข้อโต้ แ ย้ งใด ๆ ซึงไม่ส ามารถหาข้ อยุติไ ด้ ใ นการจัดทํ าแผนการ
ดําเนินงานประจําปี คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ แผนการดําเนินงานประจําปี ของปี ที
ผ่านมาเป็ นแนวปฏิบตั ิต่อไปก่อนจนกว่าทรัสตีจะกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปี แล้ วเสร็ จภายใต้ (3) ของข้ อนี ^ ทัง^ นี ^ ประมาณการค่าใช้ จ่ายทีระบุไว้
ในแผนการดําเนินงานประจําปี (ไม่รวมแผนการดําเนินงานประจําปี สําหรับ
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การปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ใหญ่ (Major Renovation
Plan)) จะเพิมขึน^ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของประมาณการค่าใช้ จ่ายตามที
ระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของปี ทีผ่านมา
(3) หากคู่สัญ ญายังคงไม่ส ามารถหาข้ อ ยุติใ นการจัด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งาน
ประจําปี ดังกล่าวได้ ทรัสตีสงวนสิทธิทีจะตัดสินใจกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ซึงการตัดสินใจของทรัสตีให้ เป็ นทียุติ ทั ^งนี ^ ในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังกล่าว ทรั ส ตี จ ะต้ องพิจ ารณาให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีช^ วน และสัญญาเช่า
พื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ ประกอบกับ
กฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบทีเกียวข้ อง รวมถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ทีเหมาะสมและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั ^น อย่างไรก็ ดี การพิจารณา
ตัด สิ น ใจกํ าหนดแผนการดํ าเนิน งานประจํ า ปี ของทรั ส ตี จ ะต้ อ งแล้ วเสร็ จ
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั เริมรอบปี บัญชี เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงเป็ น
อย่างอืน
(4) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี ได้ ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินทีกองทรัส ต์
ลงทุนประกอบกับสภาวะธุรกิจการตลาดและอุตสาหกรรม ในกรณีทีผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประสงค์จะปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี ผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานทีปรับเปลียนได้ ก็ต่อเมือผู้บริหาร
อสังหาริ ม ทรัพย์ไ ด้ เสนอให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์พิจารณาถึงรายละเอียดการ
ปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่ า 30 (สามสิ บ ) วัน และผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ อ นุ มัติ การปรั บ เปลี ยน
แผนการดําเนินงานประจําปี นั ^นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งให้ ทรัสตีทราบ
ถึงรายละเอียดการปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจําปี เป็ นลายลักษณ์
อักษรล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 15 (สิ บ ห้ า ) วัน และกองทรั ส ต์ มี ง บประมาณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามทีมีการปรับเปลียนนั ^น
ในกรณี ที กองทรั ส ต์ มี ง บประมาณไม่เพี ย งพอสํ า หรั บ การดํ าเนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปี ทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอให้ ปรับเปลียนใน
วรรคก่อน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะดําเนินการตามแผนงานทีปรับเปลียน
ได้ ก็ต่อเมือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ เสนอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พิจารณาถึง
รายละเอี ยดการปรั บเปลี ยนแผนการดํ าเนิน งานประจํ า ปี เป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 (สีสิบห้ า) วัน เมือผู้จัดการกองทรัสต์ได้ อนุมัติ
การปรับเปลียนแผนการดําเนินงานประจํ าปี นั ^นแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
เสนอให้ ท รั ส ตี พิ จ ารณาเพื ออนุมัติ ร ายละเอี ย ดการปรั บ เปลี ยนแผนการ
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ดําเนินงานประจําปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วัน
(5) คู่สัญ ญาทุก ฝ่ ายอาจพิจ ารณาร่ วมกัน แก้ ไขแผนการดํ าเนิ น งานประจํ า ปี
สําหรับปี ใด ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับ
(ง) การเปลียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของ
ประเทศไทยที มี ผ ลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญ ต่ อทรัพย์ สินทีกองทรั ส ต์
ลงทุน
(จ) เหตุสุดวิสัย ที มี ผ ลกระทบอย่างมี นัยสํ าคัญต่ อทรั พย์ สิ น ที กองทรั ส ต์
ลงทุน
(ฉ) เหตุการณ์ อืนใดทีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงาน
หรื อการประกอบกิจการทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
(6) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตกลงที จะจัด ให้ มี ก าร
ประชุมเพือพิจารณาผลการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนตาม
แผนการดําเนินงานประจํ าปี ทุก ๆ ไตรมาส ในวันและเวลาตามทีจะได้ ตกลง
กัน
ในกรณี ทีทรั สตีเห็นสมควร ทรัส ตีอาจพิจารณาเข้ าร่ วมการประชุมดังกล่าว
และเสนอวาระสําหรับการประชุมดังกล่าวตามทีจําเป็ น และ/หรื อ เห็นสมควร
โดยแจ้ งวัตถุป ระสงค์ ใ ห้ ผ้ ูบริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พย์ ทราบล่ วงหน้ า ก่ อ นการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทําการ

• หน้ าทีในการเก็บรักษาสําเนาเอกสาร
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเก็บรักษาสําเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การบริ หารจัด การทรั พย์ สิ นที กองทรั ส ต์ ล งทุน ตามความจํ า เป็ นและสมควร ซึง
รวมถึงชุดสํ าเนาเอกสารประกอบการยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึงรวมถึง
สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ตามที ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น
ผู้ดําเนินการ หรื อติดต่อประสานงาน เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 (ห้ า) ปี ย้ อนหลัง
ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้ทีเกียวข้ อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสําเนาเอกสารดังกล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมือสัญญาฉบับนี ^
สิ ^นสุดลง
ค่ า ตอ บ แ ทน แ ล ะ • กองทรัสต์ตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริ หารทรัพย์สินทีกองทรัส ต์
ค่ าใช้ จ่าย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ูบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดดังนี ^
(1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
ระยะเวลา
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ค่ าธรรมเนียมการเก็บค่ าเช่ า (ต่ อปี )
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ปี ที 1 - 10

ไม่เกินร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการ
ดําเนินงาน

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
ระยะเวลา

ค่ าธรรมเนียมพิเศษ (ต่ อปี )

ปี ที 1 - 10

ไม่เกินร้ อยละ 4 ของรายได้ สทุ ธิจากการ
ดําเนินงาน

• กองทรัสต์ตกลงทีจะชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายเดือน
ดังนี ^
(1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดทําใบแจ้ งหนี ^ โดย
เป็ นยอด ณ วันสิ ^นเดือน ทีคํานวณจากรายงานผู้เช่า (Rent Roll) ของเดือนที
มีการคิดค่าธรรมเนี ยมซึงได้ ส่งให้ แก่กองทรัสต์ แล้ ว และส่งมอบใบแจ้ งหนี ^
ดังกล่าวให้ กบั กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันนับจากวัน ที กองทรั ส ต์ ได้ รับใบแจ้ ง หนี ซ^ ึงได้ รับการตรวจสอบและ
ยื น ยั น จากกองทรั ส ต์ แ ล้ ว ในการนี ^ คู่ สั ญ ญาตกลงให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าเป็ นรายไตรมาส เมือได้ รับงบการเงินประจําไตร
มาสของกองทรั ส ต์ ทีผ่ านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญชีแ ล้ ว และจะมีการ
ชําระเพิมหรื อชําระคืนโดยเพิมหรื อหักกลบกับค่าธรรมเนียมทีจะชําระให้ แก่
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในเดือนถัดไป
(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะจัดทํ าใบแจ้ งหนี ^ โดยเป็ น
ยอด ณ วัน สิ น^ เดื อ นที คํ า นวณจากรายได้ สุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานของ
กองทรั ส ต์ ล่ า สุ ด ที กองทรั ส ต์ จัด ทํ า และได้ รั บ การยื น ยั น จากทรั ส ตี และ
กองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนตามทีกําหนดในใบแจ้ งหนี ^ภายใน 5 (ห้ า) วัน
ทําการนับจากวันทีกองทรัสต์ได้ รับใบแจ้ งหนี ^ดังกล่าว

• ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยทุก ประเภทของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์เพือการปฏิบตั ิหน้ าทีของตนเองตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ โดย
ไม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารและประกอบกิ จ การของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ลงทุน (Operating Expenses) ค่าบํารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance
Costs) ค่าเบี ^ยประกันความเสียงภัยในทรัพย์สิน ค่าบํารุ งรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุ งทรัพย์สิน (Repair and Renovation Costs) ค่าภาษี
โรงเรื อนและที ดิน ภาษี บํารุ งท้ องที และภาษี อื นใดในลักษณะเดี ยวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน
และการบริหารจัดการใด ๆ ซึงเป็ นค่าใช้ จ่ายทีกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
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• ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน^ จากการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญา
ฉบับนี จ^ ะต้ องเป็ นไปตามประมาณการค่าใช้ จ่ ายที ระบุไว้ ใ นแผนการดํ าเนินงาน
ประจําปี ของกองทรัสต์ (ซึงอาจมีการแก้ ไขเพิมเติมเป็ นคราว ๆ)
• ในกรณี ทีมีค่าใช้ จ่ายซึงเป็ นไปตามระเบียบการเบิกใช้ วงเงินสดย่อยทีได้ ตกลงไว้
กับทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการเข้ าทํา
รายการค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ตามระเบียบการเบิกใช้ วงเงินสดย่อยดังกล่าว
หากผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรัสตีตรวจสอบพบในภายหลังว่าค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตีมีสิทธิปฏิเสธการ
เบิกจ่ายค่ าใช้ ดัง กล่ าวได้ และผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ มี ห น้ า ที ชํ าระค่ า ใช้ จ่ า ย
ดังกล่าวคืนให้ แก่กองทรัสต์โดยการจ่ายคืนเงินเข้ าบัญชีเงินสดย่อยของกองทรัสต์

• สําหรับการดําเนินการใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายฉุกเฉินหรื อพิเศษใด ๆ ทีเกิดขึน^ ระหว่าง
รอบปี บัญชี และเป็ นรายการทีมิไ ด้ รวมอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปี แต่เป็ น
รายการทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เห็นว่าจํ าเป็ นและสมควรทีจะต้ องดําเนินการ
โดยค่าใช้ จ่ายฉุกเฉิ นหรื อพิเศษดังกล่าวจะต้ องเป็ นค่าใช้ จ่ายทีเป็ นประโยชน์และ
เกียวเนืองต่อการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน รวมทั ^งได้ ระบุไว้
ในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ^ชวนของกองทรัสต์ไว้
แล้ ว และเป็ นไปตามวิ ธีก ารทีได้ ต กลงร่ วมกันระหว่า งผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรั ส ตี ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ แจ้ งรายละเอี ยดของ
ค่าใช้ จ่ายฉุกเฉินหรื อพิเศษ พร้ อมทั ^งทีมา เหตุผล และงบประมาณ เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ แ ก่ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ หรื อ ทรั ส ตี เพื อพิจ ารณาถึงรายละเอียดดังกล่า ว
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วัน เมือผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ อนุมัติค่าใช้ จ่าย
ฉุกเฉินหรื อพิเศษนั ^นแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องเสนอให้ ทรัสตีพิจารณาเพืออนุมตั ิ
ถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน โดย
การอนุมตั ิดงั กล่าวให้ ถือเป็ นการอนุมตั ิเป็ นคราว ๆ ไป
การพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรั พย์

• ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อ ๆ ไป
ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ประจําเดือนเปรี ยบเทียบกับแผนการดําเนินงานประจําปี ทีวางไว้
เพือให้ มนใจว่
ั าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เงือนไข และเป็ นไป
ตามสัญญาฉบับนี ^ ทัง^ นี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ มี หน้ า ทีส่ งผลการปฏิ บัติ งาน
ประจํ า เดื อ นให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาและตรวจสอบ และมี ห น้ า ที สรุ ป
ภาพรวมผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายไตรมาสเพื อ
ประกอบการพิจารณาด้ วย
• ตลอดระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้ างบริ หารช่วงต่อ ๆ ไป
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ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ใ นรอบระยะเวลาทุก ๆ 1 (หนึง) ปี นับจากรอบปี บัญชี ปีแรกที
กองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี (“ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน”)
โดยการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะพิจารณาจาก
รายได้ สทุ ธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน ซึง
ต้ องไม่ตํากว่าร้ อยละ 25 ของประมาณการรายได้ สุทธิจากการดํ าเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปี (“เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน”)

• ในกรณี ทีเกิ ดเหตุสุ ดวิสัย ซึงรวมถึง ภัย ธรรมชาติ หรื อ เหตุก ารณ์ ท างการเมื อ ง
ร้ ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ให้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบโดยไม่ชกั ช้ าเมือ
เกิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว
ในกรณี ที เหตุ สุ ด วิ สัย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ลงทุน และ (ก) เหตุสุดวิสัยดังกล่าวดํารงอยู่เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 180
(หนึงร้ อยแปดสิ บ ) วัน นับจากวัน ที ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ แ จ้ งให้ ท รั ส ตี แ ละ
ผู้จดั การกองทรัสต์ทราบ หรื อ (ข) รายได้ สุทธิจากการดําเนินงานของทรัสต์เพือการ
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พย์ ก องอื นหรื อ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันโดยเฉลีย หรื ออสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีรายได้ สุทธิจากการดําเนินงานลดลงเกินร้ อยละ
15 (สิบห้ า) เมือเทียบกับรายได้ สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่ อ นหน้ าซึ งเป็ นช่ ว งเวลาตามที คู่ สั ญ ญาจะได้ ตกลงร่ ว มกั น ให้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์แจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับ
จากวันทีครบระยะเวลาตามข้ อ (ก) หรื อทราบเหตุตามข้ อ (ข) ดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี) และคู่สญ
ั ญาตกลงกันดําเนินการ ดังนี ^
(1) ให้ ผ้ บู ริหารอสังหาริ มทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ใช้ เกณฑ์
การพิจารณาผลการดํ าเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตามทีระบุ ณ
ขณะนัน^ ๆ ในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต่อไป หรื อ
(2) ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เ สนอแก่ทรัส ตี และผู้จัดการกองทรั ส ต์ ใ ห้ มีการ
ปรับเปลียนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยคู่สญ
ั ญาจะทําความ
ตกลงร่ วมกันปรับเปลียนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ใ ห้ เหมาะสมต่อไป ทั ^งนี ^ ในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลง
กันได้ ให้ ใช้ เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานทีกําหนดในสัญญานี ^ต่อไป

• ผู้จัดการกองทรัสต์ จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ใน
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รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ^
(1) ให้ เริมนับระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานรอบแรกตามรอบปี บัญชีปี
แรกที กองทรั ส ต์ มี ผ ลประกอบการเต็ ม ปี และในการพิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานรอบต่อ ๆ ไป ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์พิจารณาผลการดําเนินงานทุก
ๆ รอบปี บัญชี โดยจะพิจารณาภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ทีครบกําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละรอบ
(2) ในกรณีทีรายได้ สทุ ธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดํ า เนิ น งานผ่ า นเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งาน ให้ เริ มนั บ รอบ
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบถัดไปตั ^งแต่วันถัดจากวันที
ครบกําหนดตามรอบนั ^น
(3) ในกรณีทีรายได้ สทุ ธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดํ า เนิ น งานใดตํ ากว่ า เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งาน ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์อีกครัง^
ในรอบปี บัญชีปีถัดไป โดยจะพิจารณาจากรายได้ สุทธิจ ากการดํ าเนินงาน
เฉพาะในรอบปี บัญชีปีถัดไปนั ^น (“ระยะเวลาแก้ ไขผลการดําเนินงาน”)

• หากปรากฏว่ า รายได้ สุท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานในช่ ว งระยะเวลาแก้ ไ ขผลการ
ดําเนินงานใดตํากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน กองทรัสต์มีสิทธิเลิก
สัญญาฉบับนี ^ โดยแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน
เพือให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถแต่งตั ^งบุคคลอืนใด
เข้ า ทํ า หน้ า ที ผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ แ ทนผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ รายเดิ ม ได้
กองทรั ส ต์ อาจแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ยังคงมี สิทธิและหน้ าที ต่ อไปตาม
สัญญานี ^ จนกว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่จะได้ รับการแต่งตั ^ง และผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ตกลงทีจะดําเนินการดังกล่าว ทัง^ นี ^ จะต้ องไม่เกินระยะเวลา 180
(หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีครบกําหนดระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ) วันตามที
กล่าวข้ างต้ น และให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีส^ ิน^ สุดลงเมือครบกําหนดระยะเวลา 180
(หนึงร้ อยแปดสิบ) วัน
ข้ อ ตกลงกระทํา การ • เว้ นแต่จะเป็ นการดํ าเนินการซึงเกี ยวข้ องหรื อเกี ยวเนืองกับการปฏิบตั ิหน้ าที ของ
หรื อละเว้ นกระทํ า
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ หรื อบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญา
ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
ฉบับนี ^ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใด ๆ รวมทั ^งการลงนามในเอกสาร
อสังหาริมทรั พย์
ใด ๆ การให้ ถ้อยคําต่อเจ้ าหน้ าทีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้ าหน้ าที
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ เจ้ าหน้ าทีของหน่วยราชการอืนใด
ในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้ าที ความผูกพันใด ๆ ในนามของกองทรัสต์
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หรื อผู้จดั การกองทรัสต์โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าก่อนการดําเนินการดังกล่าว

• หากมีการเปลียนแปลงบุคลากรระดับผู้บริหารในการจัดการและบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องจัดหาบุคลากรระดับผู้บริ หารราย
ใหม่ทีมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นผู้ที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีแทน
บุคลากรระดับผู้บริหารรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีต่าง ๆ ของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ^โดยไม่ชกั ช้ าเพือให้ การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนเป็ นไปอย่างต่อเนือง
• ผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงดํ าเนิ น การใด ๆ ภายในอํ านาจหน้ า ที และตาม
มาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไปของผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เห็นว่าจํ าเป็ นและเหมาะสมเพือป้ องกันมิใ ห้ กองทรั ส ต์
ปฏิบตั ิผิดหน้ าที หรื อฝ่ าฝื นเงือนไขตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ^งทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชี ^ชวนของกองทรัสต์ สัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ
และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ สัญ ญาเช่าช่วงโครงการยูนิลี เวอร์ เฮ้ าส์
หรื อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ และกฎหมายทีเกียวข้ อง อย่างมีนยั สําคัญ โดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบในทันทีเมือมีเหตุการณ์ ใด ๆ
หรื อมีเหตุอนั ควรทราบว่าการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการใด ๆ ของกองทรัสต์
อาจถื อว่าเป็ นการปฏิบัติผิดหน้ าที หรื อฝ่ าฝื นเงื อนไขดังกล่ าวเพื อให้ กองทรั ส ต์
ทราบและดําเนินการแก้ ไขต่อไป
• ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะปฏิบตั ิหน้ าทีโดยซือสัตย์ สุจริ ต และใช้ ความระมัดระวัง
โดยคํ า นึ ง ถึ ง มาตรฐานการประกอบอาชี พ ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็ นสําคัญ
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดให้ มีระบบการเก็บรักษาข้ อมูลความลับทางการค้ า
ของกองทรัสต์ทีดี ทีผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี สามารถตรวจสอบได้ โดยแยก
การจัดเก็บและการเข้ าถึงข้ อมูลและเอกสารใด ๆ ของกองทรัสต์ เพือป้ องกันความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ ล่ วงรู้ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อมูล ของกองทรั ส ต์
นอกจากนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงว่าจะไม่นําข้ อมูลทางการค้ าใด ๆ ของ
กองทรัส ต์ ทีผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์รับทราบจากการปฏิบัติหน้ าที เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ไปใช้ เพือประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรือบุคคลอืนใด
เหตุผิดนัดผิดสัญญา

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุในกรณี ดงั จะกล่าวต่อไปนี ^ ให้ ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
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• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1) ในกรณีทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ทีระบุไ ว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ หรื อผิดคํารับรองทีให้ ไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ และผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที
ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากกองทรัส ต์หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั ^น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุ
สุดวิสยั หรื อเว้ นแต่เกิดจากการทีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรือเงือนไข
ทีระบุไว้ ในสัญญานั ^น ๆ
(2) กองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์กระทําการหรื อละเว้ นกระทําการอัน
เป็ นเหตุ ใ ห้ ขาด ความน่ าเชื อถื อใ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที ของผู้ บริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พย์ตามสัญ ญานี ^ ทัง^ นี ^ ความน่าเชื อถือดังกล่าวจะต้ อ งเป็ นไป
ตามอํานาจหน้ าทีและตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไปของผู้
ประกอบวิชาชีพเป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อกองทรัสต์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
เว้ นแต่ กรณีรายได้ สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การดําเนินงานตํากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน แต่ยังคงอยู่ใน
ระยะเวลาแก้ ไขผลการดําเนินงาน
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ถูกศาลสังพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสังให้
ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขั ^นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง
ให้ ฟืน^ ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชําระหนี ^ หรือปฏิบตั ิตาม
สัญญานี ^
(4) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ปลี ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารในส่ วนที เป็ น
สาระสําคัญโดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีกําหนด
ในข้ อหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรัพย์ ซึงก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
(5) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไ ม่ปฏิบัติหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ใ^ น
ส่ว นที เกี ยวข้ องกับ การเงิ น ของกองทรั ส ต์ หรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามกฎหมายที
เกี ยวข้ อ ง โดยจงใจหรื อ โดยทุจ ริ ต หรื อประมาทเลิ น เล่ อ อย่ างร้ ายแรง ซึง
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สํ าคัญต่อกองทรัสต์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน
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• เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
(1) ในกรณี ทีกองทรัส ต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไ ว้ ใ น
สัญ ญานี ^ หรื อ ผิด คํ ารั บ รองที ให้ ไ ว้ ใ นสัญ ญานี ^ และกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับ
จาก วั น ที ก องทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ แจ้ งเป็ นลาย ลั ก ษณ์ อั ก ษรจ าก ผู้ บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ^น หรื อภายในระยะเวลา
ใด ๆ ทีคู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสัย หรื อเว้ นแต่เกิดจากการที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ^
(2) ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่บริ หารจัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตัง^
ทรั ส ต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หรื อ หนังสื อชี ช^ วน อันเป็ นผลให้ เกิดความ
เสี ยหายต่อกองทรัส ต์ อย่างมี นัยสํ าคัญจนอาจก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
สิทธิของคู่สัญญาเมือ • สิทธิของกองทรัสต์เมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เ กิ ด เ ห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด
(1) ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไ ว้ ในข้ อ (1) ของเหตุผิดนัดของผู้บริ หาร
สัญญา
อสั ง หาริ ม ทรั พย์ กองทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ เ รี ยก ค่ า เสี ย หาย จ ากผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มี ผลทํ าให้ สัญญาฉบับนี ส^ ิน^ สุดลง
เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จงใจฝ่ าฝื น
หรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ และ/หรื อ สัญญาตกลง
กระทํ า การ โครงการยู นิ ลี เ วอร์ เฮ้ าส์ ซึงส่ ง ผลกระทบอย่ า งร้ ายแรงต่ อ
ทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์ ล งทุ น ภายใต้ สั ญ ญาฉบับ นี ^ และกระทบสิ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ภายใต้ สัญญาฉบับนี อ^ ย่างมีนัยสํ าคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิก
สัญ ญาฉบับ นี ไ^ ด้ ทั น ที ทั ง^ นี ^ ไม่ ตั ด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ใ นการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
(2) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ (2), (3), (4) หรื อ (5) ของเหตุผิด
นัดของผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^
ได้ ทันที ทัง^ นี ^ ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น

• สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เมือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยกองทรัสต์
ในกรณี ที เกิ ด เหตุก ารณ์ ต ามที ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อเหตุผิ ด นัด ของกองทรั ส ต์ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ าเสี ย หายจากกองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์
(แล้ วแต่กรณี) จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มีผลทําให้ สัญญาฉบับนี ^สิน^ สุดลง เว้ นแต่
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) จง
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ใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญานี ^ และเป็ นผลให้ เกิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญจนอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ผ้ ูบริหารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ^ได้ ทนั ที ทั ^งนี ^
ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนใดอันเกิดจากการทีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ ^นนั ^น
การสินF สุดของสัญญา เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ^ ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที
(1) ในกรณี ทีกองทรัสต์ใช้ สิทธิเลิกสัญญาตามทีกําหนดในข้ อเกณฑ์การพิจารณา
ผลการดําเนินการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลง
ตามระยะเวลาที กํ าหนดไว้ ใ นข้ อ เกณฑ์ การพิจ ารณาผลการดํ า เนิ นการของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(2)

ในกรณีทีคู่สัญญาใช้ สิทธิเลิกสัญญาตามข้ อสิทธิของคู่สัญญาเมือเกิดเหตุผิด
นัดผิดสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที

(3)

ในกรณีทีคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที

(4)

ในกรณีทีทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนถูกทําลายทั ^งหมดหรื อได้ รับความเสียหาย
อย่างมีนัยสําคัญ และกองทรัสต์ไม่ประสงค์ทีจะจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที
กองทรั ส ต์ ล งทุน ดังกล่ าวอีก ต่อไป อัน เป็ นผลให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามสัญญาฉบับนี ^ได้ อีกต่อไป ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^
สิ ^นสุดลงทันที

(5)

ในกรณีทีสัญญาเช่าพื ^นทีสํานักงาน ทีจอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้ าส์ สิ ^นสุดลง ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที

(6)

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกี ยวข้ องอันทําให้ คู่สัญญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญของสัญญานี ^
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที

(7)

เมือมีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/
หรื อ คําสังของหน่วยงานของรัฐทีเกี ยวข้ อง ซึงรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทัง^ นี ^
โดยไม่ใ ช่ความผิดของผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ แ ละกองทรั สต์ หรื อเมือผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ^สิ ^นสุดลงทันที

เพือให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณี ผ้ ูจัดการกองทรัส ต์ไ ม่มี ฐานะเป็ นผู้จัด การกองทรั สต์
หรื อ ทรัสตีไม่มีฐานะเป็ นทรัสตี อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเหตุดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุ
ให้ สัญ ญานี ส^ ิน^ สุดลง โดยผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรัพย์ ยังคงมีสิ ทธิและหน้ าที ต่อไปตาม
สัญญานี ^ และ
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(ก) หากเป็ นกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมีสิทธิที
จะแต่งตั ^งบุคคลอืนใดเข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์
รายเดิมตามสัญญานี ^ อย่างไรก็ดี ระหว่างทีทรัสตียงั มิได้ แต่งตั ^งบุคคลใดเข้ าทํา
หน้ าที เป็ นผู้จัดการกองทรั ส ต์ สิ ทธิ แ ละหน้ าที ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ภ ายใต้
สัญญานี จ^ ะตกเป็ นของทรั ส ตี จ นกว่าผู้จัดการกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ จะได้ รับการ
แต่งตั ^ง
(ข) หากเป็ นกรณี ทรั ส ตี ไ ม่ มี ฐ านะเป็ นทรั ส ตี ให้ สิทธิ และหน้ าที ของทรั ส ตี ภายใต้
สัญญานี ^จะตกเป็ นของทรัสตีรายใหม่
ผล ข อ ง ก า ร สิ Fน สุ ด • นับแต่วนั ทีมีผลเป็ นการสิ ^นสุดของสัญญาให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาปราศจากภาระหน้ าทีซึง
ของสัญญา
จะต้ องผูกพันกันตามสัญญาฉบับนี ^ ทั ^งนี ^ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิทีจะได้ รับ
ค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาทีได้ มีการปฏิบตั ิหน้ าทีจริ งสําหรับหน้ าทีทีได้
ดําเนินการไปแล้ วจนถึงวันสิ ^นสุดการทําหน้ าทีเป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ เว้ นแต่
เหตุ แ ห่ งการสิ น^ สุ ด ของสั ญ ญาดั ง กล่ า วเกิ ด จากความผิ ด ของผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันสิ ^นสุดของสัญญา และไม่ตดั สิทธิค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีมิได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ในการเรี ยกร้ อ งค่าเสียหายตามทีเกิดขึน^ จริ งจากการทีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงปฏิบตั ิ
ผิดสัญญานี ^ ทั ^งนี ^ ให้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในข้ อค่าตอบแทนและ
ค่าใช้ จ่าย

• ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องจัดทํารายงานสรุ ปการจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์
ลงทุน จนถึงงวดทีครบกํ าหนดการสิน^ สุดของสัญญา และส่งมอบเอกสารข้ อมูล
ต่าง ๆ ทีเกียวกับการจัดการทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ลงทุนให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรัส ต์
และทรัสตีโดยไม่ชักช้ า แต่ทัง^ นี ^ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีมีผลเป็ นการ
สิ ^นสุดของสัญญา
การชดใช้ ความรับผิด • ในกรณี ทีผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพย์ บริ หารจัด การทรั พย์สิ นที กองทรั ส ต์ ล งทุนไม่
เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี ^ หรื อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ละเลยไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีตามทีระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ^ หรื อปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรง หรื อ จงใจกระทํ าผิดหน้ าที ผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ ต้องรับ ผิดต่อ
ความเสียหายทีเกิดขึ ^นแก่กองทรัสต์

• ภายใต้ ข้อการชดใช้ ความรับผิดนี ^ ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง (ก) ได้ รับความ
เสียหาย มีข้อเรี ยกร้ อง ข้ อพิพาท หรื อการดําเนินคดีใด ๆ ต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
อันเนื องมาจากหรื อเกี ยวข้ องกับการปฏิบัติผิด สัญญาฉบับนี ^ รวมถึงการผิด คํ า
รับรอง และ/หรื อ คํารับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิด หรื อ (ข) เกิดข้ อพิพาท
หรื อได้ รับความเสี ยหายใด ๆ หรื อต้ องถูกฟ้ องคดี หรื อต้ อ งชําระค่าเสียหายใด ๆ
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แทนคู่สัญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด ไปก่ อ นโดยสุจ ริ ต (“คู่สัญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความ
เสียหาย”) และข้ อพิพาทหรื อความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ ^นจากหรื อเกียวข้ องกับ
การปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี ^ รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อ คํารับประกันของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดตามทีกําหนดในสัญญานี ^ คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดตก
ลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ ^นจริงทัง^ หมดเกียวกับ
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพือแก้ ไข
ข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดงั กล่าวให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน
และจะชําระค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
ทัง^ นี ^ ให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายทีได้ รั บความเสี ยหาย รวมถึงกรรมการ และพนักงานของ
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย

• คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที
ต้ องรับผิดทราบโดยเร็ว นับแต่วนั ทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายทราบหรื อมี
เหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยการแจ้ งดังกล่าวต้ องระบุถงึ รายละเอียด
สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าวเป็ นอย่างน้ อย โดยคู่สัญญา
ทุกฝ่ ายจะต้ องร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางและใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและ
กระทําการโดยสุจริตในการป้ องกันหรือลดความเสียหายดังกล่าว
• ให้ ความรั บผิดในการชดใช้ ค่าใช้ จ่ายและค่าเสี ยหายตามความในข้ อนี ^ ยังมี ผ ล
บังคับใช้ ต่อไปแม้ ภายหลังสัญญาฉบับนี ^ได้ สิ ^นสุดลงแล้ วก็ตาม
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้ งให้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์
ผลประโยชน์
อัก ษรโดยไม่ ชัก ช้ าในกรณี ที อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ด ๆ เกิ ด ขึ น^ แก่
กองทรัสต์ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ ข้อตกลงและเงือนไข
ที กํ าหนดไว้ ใ นสัญญาฉบับนี ^ และหากทรั ส ตี พิจารณาแล้ วเห็ นว่ากรณี ดังกล่า วอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และก่อ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่ กองทรั ส ต์
ทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรโดยไม่ชักช้ า ซึงคู่สัญ ญาตกลงทีจะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตและยุติธรรม
เพือพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี
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