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- สรุปข้อสนเทศ - 

(Information Memorandum) 

ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 

GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust (GLANDRT) 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) 

2. สํานักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์ 02-168-1042 

โทรสาร 02-168-1046 

Website http://www.glandreit.com 

3. ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

4. สํานักงานของทรัสตี เลขที
  18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน̂ 7-8 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 02-949-1500 

โทรสาร 02-949-1501 

Website http://www.scbam.com 

5. วันที เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 21 เมษายน 2560 

6. ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยทรัสต์จํานวน 499,768,600 หน่วย มลูค่าที
ตราไว้หน่วยละ 10 

บาท รวมทัง̂สิน̂ 4,997,686,000 บาท 

7. ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท 

8. ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
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9. ที มาของกองทรัสต์ฯ 

ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ (GLAND Office Leasehold Real Estate 

Investment Trust หรือ GLANDRT หรือกองทรัสต์ฯ) เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) ที
ลงทนุในสิทธิ

การเช่าของ พืน̂ที
สํานกังาน พืน̂ที
ห้องประชุม พืน̂ที
ห้องเก็บของ  พืน̂ที
ส่วนกลางที
เกี
ยวเนื
อง ที
จอดรถ และงานระบบ ของ

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน”) เป็นระยะเวลา 30 ปี และ

พืน̂ที
สํานกังาน พืน̂ที
ส่วนกลางที
เกี
ยวเนื
อง ที
จอดรถ และงานระบบ ของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ (“โครงการยูนิลีเวอร์ 

เฮ้าส์ ส่วนอาคารสาํนักงาน”) เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 (จนถงึวนัที
 14 พฤศจิกายน 2577) จาก บริษัท 

แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“GLAND”) และ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จํากดั (“Sterling Equity”) (ซึ
งเป็นบริษัท

ย่อยของ GLAND โดย GLAND ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99) ตามลําดบั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในที
ดิน อาคาร งาน

ระบบ และสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และโครงการยนิูลี

เวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ดงักล่าว 

โดยบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ก่อตัง̂ทรัสต์และผู้จดัการ

กองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ให้

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ต่อประชาชน เมื
อวนัที
 24 มีนาคม 2560 ตามหนงัสือเลขที
 กลต. จค. 448/2560 

เรื
อง การขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน โดยบริษัทฯ ได้เปิดขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ จํานวนรวมกนั

ทัง̂สิน̂จํานวน 499,768,600 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท ให้แก่นกัลงทุนดงัต่อไปนี ̂1) กลุ่มบริษัท GLAND และ/หรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกนั 2) นกัลงทุนสถาบนั 3) ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ 4) ผู้ มีอปุการคุณของกลุ่ม

บริษัท GLAND ระหว่างวนัที
 3-11 เมษายน 2560 
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10. วันจัดตั Fงกองทรัสต์ฯ 

 

12 เมษายน 2560 

11. ลักษณะโครงการ 

 

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์

12. อายุโครงการ 

 

ไม่กําหนดอายกุองทรัสต์ฯ 

13. วัตถุประสงค์การลงทุน 

เพื
อระดมทุนจากนักลงทุนทั
วไป ทัง̂ที
เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ
งกองทรัสต์ฯ จะนําเงินที
ได้จากการระดมทุน

ดงักล่าว จํานวนรวม 4,997,686,000 บาท เงินจากการกู้ ยืมเงินระยะยาว 1,000,000,000 ล้านบาท ไปลงทุนในสิทธิการ

เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และในสิทธิการเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน 

และกรรมสิทธิjในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินโครงการดงักล่าว 

  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

หน้า 4 

14. นโยบายการลงทุน 

การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางตรง 

กองทรัสต์ฯ มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิ

การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบหรือเครื
องอปุกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภท

ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ฯ จะลงทนุ ได้แก่ ทรัพย์สินที
เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานกังาน รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์อื
น

ใดที
เกี
ยวข้องกบั สนบัสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพืน̂ที
อาคารสํานักงานดงักล่าว เช่น อสังหาริมทรัพย์ที
ใช้เพื
อเป็น

ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ̂ และทรัพย์สินอื
นใดที
อาจส่งเสริมการลงทนุของกองทรัสต์ฯ  

ทัง̂นี ̂ในอนาคตหากผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ทําการก่อตัง̂ทรัสต์อื
นซึ
งมีนโยบายในการลงทุนในทรัพย์สินเพื
อการพาณิชย์ 

ศนูย์การค้า และร้านค้า กองทรัสต์ฯ จะลงทนุในทรัพย์สินที
เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานกังานเท่านัน̂ 

การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม 

การลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ฯ โดยทางอ้อมต้องเป็นการลงทนุผ่านการถือหุ้นที
ออกโดยบริษัทที
จดัตัง̂ขึน̂ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื
อการดําเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสต์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้ว

ทัง̂หมดและไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง̂หมดของบริษัทนัน̂  

กองทรัสต์ฯ อาจให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี ̂หรือการเข้าทําสญัญาที
มีลกัษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน 

โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดงักล่าวกู้ ยืมเงินเป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมด้วย  

14.1 ลักษณะทรัพย์สิน 

กองทรัสต์ฯ มีวตัถุประสงค์จะลงทุนครัง̂แรกในสิทธิการเช่าของ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน เป็น

ระยะเวลา 30 ปี และ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 (จนถึงวนัที
 

14 พฤศจิกายน 2577) ซึ
งเป็นโครงการอาคารสํานักงานให้เช่า พร้อมซือ̂กรรมสิทธิjในสังหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับการ

ดําเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน (ต่อไปนี ^

เรียกรวม (1) โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน (2) โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน และ 

(3) สังหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินโครงการดังกล่าว ว่า “ทรัพย์สินที กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครัFงแรก”)  

จาก GLAND และ Sterling Equity ตามลําดบั ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในที
ดิน อาคาร งานระบบ และสงัหาริมทรัพย์ที


เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคาร

สํานกังาน ดงักล่าว 
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โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส (กองทรัสต์ฯ จะลงทุนเฉพาะโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคาร

สํานักงาน) 

 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นอาคารสํานกังานและค้าปลีกให้เช่า ในระดบั เกรด B+ ถึง A- จํานวน 1 อาคาร ตัง̂อยู่ใน

บริเวณโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 (สามารถศกึษารายละเอียดเพิ
มเติมเกี
ยวกบัโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ได้

ในภาคผนวก 2) ทัง̂นี ̂โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ตัง̂อยู่เลขที
 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 ประกอบด้วยอาคาร A สงู 36 ชัน̂ และอาคาร B สงู 34 ชัน̂ โดยมีพืน̂ที
ในส่วนใต้ดินและพืน̂ที
ชัน̂ 1 

และ ชัน̂ 2 เป็นพืน̂ที
เช่าส่วนค้าปลีกและพืน̂ที
ส่วนกลางที
เชื
อมต่อกนัระหว่างอาคาร A และอาคาร B พร้อมพืน̂ที
จอดรถ

บริเวณชัน̂ 3-10 ซึ
งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,100 คนั  

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส มีพืน̂ที
ใช้สอยรวมประมาณ 121,207 ตร.ม. แบ่งเป็นพืน̂ที
ให้เช่าในส่วนอาคารสํานกังาน

ประมาณ 59,882 ตร.ม. พืน̂ที
สําหรับใช้เป็นห้องประชุมประมาณ 3,068 ตร.ม. พืน̂ที
ให้เช่าในส่วนค้าปลีกประมาณ 5,771 

ตร.ม. พืน̂ที
จอดรถยนต์ประมาณ 31,195 ตร.ม. พืน̂ที
เก็บของประมาณ 102 ตร.ม. และพืน̂ที
ส่วนกลางประมาณ 21,189 

ตร.ม. ทัง̂นี ̂ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  ได้เริ
มดําเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน (ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครัง̂แรก) มีพืน̂ที
ซึ
งสามารถสรุป

ได้ตามตารางต่อไปนี ̂

รายละเอียดพื Fนที  พื Fนที  (ตร.ม.) 
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รายละเอียดพื Fนที  พื Fนที  (ตร.ม.) 

พืน̂ที
สํานกังานให้เช่า อาคาร A 35,211 

พืน̂ที
สํานกังานให้เช่า อาคาร B 24,671 

พืน̂ที
ห้องประชมุ 3,068 
พืน̂ที
ห้องเก็บของ 102 
พืน̂ที
ส่วนกลาง 5,739 

พืน̂ที
จอดรถยนต์ 974 คนั 27,206 
 รวมพื Fนที   95,997 

 

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (กองทรัสต์ฯ จะลงทุนเฉพาะโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน) 

 

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นอาคารสํานกังานและค้าปลีกให้เช่า ในระดับ A จํานวน 1 อาคาร ตัง̂อยู่ในบริเวณโครงการ

เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (สามารถศกึษารายละเอียดเพิ
มเติมเกี
ยวกบัโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ได้ในภาคผนวก 2) 

ทัง̂นี ̂โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ตัง̂อยู่เลขที
 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

เป็นอาคารสงู 12 ชัน̂ และมีชัน̂ใต้ดิน 1 ชัน̂ พร้อมพืน̂ที
จอดรถบริเวณชัน̂ 3-6 ซึ
งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 410 คนั 

โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ มีพืน̂ที
ใช้สอยรวมประมาณ 46,825 ตร.ม. แบ่งเป็นพืน̂ที
ให้เช่าในส่วนอาคารสํานกังานประมาณ 

18,527 ตร.ม. พืน̂ที
ในส่วนค้าปลีกประมาณ 3,741 ตร.ม. พืน̂ที
จอดรถยนต์ประมาณ 13,380 ตร.ม. และพืน̂ที
อื
น ๆ 

ประมาณ 11,177 ตร.ม. ทัง̂นี ̂ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ได้เริ
มดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557  
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โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน (ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุครัง̂แรก) มีพืน̂ที
ซึ
งสามารถสรุปได้ตาม

ตารางต่อไปนี ̂

รายละเอีดยพื Fนที  พื Fนที  (ตร.ม.) 

พืน̂ที
สํานกังานให้เช่า 18,527 

พืน̂ที
ส่วนกลาง 1,614 
พืน̂ที
จอดรถยนต์ 322 คนั 10,035 

 รวมพื Fนที   30,176 

14.2 ราคาประเมินของทรัพย์สิน 

สําหรับการลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคาร

สํานกังาน บริษัทฯ ได้จดัให้มีผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึ
งคือบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี
 จํากดั และบริษัท 

ทีเอพี แวลูเอชั
น จํากัด โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทัง̂สองรายได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลด

กระแสเงินสด (Income Approach) เป็นการหามูลค่ารวมทัง̂หมดของทรัพย์สินภายใต้สิทธิการเช่า โดยใช้การวิเคราะห์

คิดลดกระแสเงินสด  เป็นกระบวนการหามลูค่าปัจจุบนัของทรัพย์สิน โดยอาศยัการวิเคราะห์ การเปลี
ยนแปลงของกระแส

รายได้/รายจ่ายที
จะเกิดขึน̂ภายในช่วงระยะเวลาที
กําหนด เพื
อทําการหากระแสเงินสุทธิในแต่ละงวด/ปี แล้วคิดส่วนลด

กลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยการเลือกใช้ค่าอตัราคิดลดกระแสเงินสดที
เหมาะสม  

ทัง̂นี ̂ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของทัง̂โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และโครงการยูนิลี

เวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน โดย บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี
 จํากัด เป็นไปตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที
  20 ธันวาคม 2559  (ราคา ณ วันที
  25 ตุลาคม 2559) และราคาประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ของ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั
น จํากดั เป็นไปตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที
 20 

ธนัวาคม 2559 (ราคา ณ วนัที
 ราคา ณ วนัที
 1 พฤศจิกายน 2559) 
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มูลค่าประเมนิ 
(หน่วย: บาท) 

ราคาประเมินของทรัพย์สิน (บาท) 
บริษัท แกรนด์ 

แอสเซท แอดไว
เซอรี  จาํกัด 

บริษัท ทีเอพี แวลู
เอชั น จาํกัด 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน 
มลูค่าทรัพย์สินรวมภายใต้สิทธิการเช่า (บาท) 3,993,000,000 4,023,000,000 
มลูค่าของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุไม่เกิน (บาท)   4,597,573,000 
สงูกว่าราคาประเมินตํ
าสดุ (ร้อยละ) 15.14 
  

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน 
มลูค่าทรัพย์สินรวมภายใต้สิทธิการเช่า (บาท) 1,216,000,000 1,273,000,000 
มลูค่าของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุไม่เกิน (บาท)   1,400,113,000 
สงูกว่าราคาประเมินตํ
าสดุ (ร้อยละ) 15.14 
  

รวม 2 โครงการ 
มลูค่าทรัพย์สินรวมภายใต้สิทธิการเช่า (บาท) 5,209,000,000 5,296,000,000 
มลูค่าของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุไม่เกิน (บาท)   5,997,686,000 
สงูกว่าราคาประเมินตํ
าสดุ (ร้อยละ) 15.14 

14.3 การจัดหาผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตัง̂กองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้าที
ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุในครัง̂แรก ซึ
งได้แก่ 

1. สิทธิการเช่าพืน̂ที
สํานกังาน พืน̂ที
ห้องประชุม พืน̂ที
ห้องเก็บของ พืน̂ที
ส่วนกลางที
เกี
ยวข้อง ที
จอดรถ และ
งานระบบ ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส (“โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน”) 
ระยะเวลา 30 ปี 

2.  สิทธิการเช่าพืน̂ที
สํานกังาน พืน̂ที
ส่วนกลางที
เกี
ยวข้อง ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
(“โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน”) ระยะเวลาประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 

3. กรรมสิทธิjในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินโครงการดงักล่าว 

หมายเหตุ: /1 คาดการณ์ว่ากองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในวนัที
 1 เมษายน 2560 

  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

หน้า 9 

14.4 รายได้และผลการดาํเนินงาน 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้ เช่าพืน̂ที
สํานกังานตัง̂แต่เริ
มเปิด

ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดย ณ วันที
 31 ธันวาคม 2559 หรือประมาณ 3 ปีหลังจากการเปิดดําเนินการ

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน สามารถปล่อยเช่าพืน̂ที
ได้ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 95.0 ของพืน̂ที


สํานกังานให้เช่าทัง̂หมด 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

จํานวนผู้ เช่าพืน̂ที
 (ราย) 64 71 76 
พืน̂ที
สํานกังานให้เช่า/1 (ตร.ม.) 62,950/1 62,950/1 62,950/1 
อตัราการเช่าพืน̂ที
ของพืน̂ที
สํานกังานให้
เช่า (ร้อยละ) 

92.0%/2 93.5%/2 95.0%/2 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี
ยของพืน̂ที

สํานกังานให้เช่า (บาท/ตร.ม./เดือน) 

529 534 560 

ที มา: GLAND   
หมายเหตุ:  /1 รวมพืน̂ที
ห้องประชมุขนาด 3,068 ตร.ม. 

 /2 ไม่รวมพืน̂ที
ที
 GLAND ในฐานะเจ้าของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส มีการใช้พืน̂ที
สํานกังานขนาด 

 2,594 ตร.ม. ซึ
งเท่ากับประมาณร้อยละ 4.1 ของพืน̂ที
สํานักงานให้เช่าทัง̂หมด ซึ
งหากรวมพืน̂ที


 ดงักล่าว อตัราการเช่าพืน̂ที
ของพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าทัง̂หมด ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 จะเท่ากับ

 ประมาณร้อยละ 99.1 โดย GLAND จะเข้าทําสัญญาเช่าพืน̂ที
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วน

 อาคารสํานกังาน ในวนัที
กองทรัสต์ฯ เข้าลงทนุในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน มีรายได้ที
เพิ
มขึน̂ตลอดระยะเวลาตัง̂แต่เริ
มเปิดดําเนินการในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมีรายได้รวมสําหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จํานวน 212.31 ล้านบาท 403.59 ล้านบาท และ 

414.91 ล้านบาท ตามลําดบั  เป็นผลจากอตัราการเช่าพืน̂ที
และอตัราค่าเช่าและค่าบริการที
เพิ
มขึน̂ โดยนอกจากรายได้ค่า

เช่าและค่าบริการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงานยังมีรายได้อื
นซึ
งประกอบด้วย  รายได้ค่า

สาธารณปูโภค และรายได้ค่าที
จอดรถ ที
มีการเรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน̂ที
 

สําหรับต้นทุนการขายและบริการ และต้นทุนในการบริหารนัน̂ มีการปรับตัวเพิ
มขึน̂ โดยค่าจ่ายหลัก ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน ทัง̂นี ̂ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่โดยรวมเป็นค่าใช้จ่ายคงที
 โดยเมื
อพิจารณาเป็น

สดัส่วนต้นทนุการขายและบริการ และต้นทนุในการบริหารต่อรายได้ทัง̂หมดสําหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็น

ร้อยละ 36.0 ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 31.3 ของรายได้ทัง̂หมด ตามลําดบั ซึ
งมีแนวโน้มที
น้อยลง เนื
องจากความสามารถ

ในการเพิ
มอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี
ยของพืน̂ที
สํานักงานให้เช่าทําให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสามารถเพิ
มขึน̂ใน
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อตัราที
มากกว่าค่าใช้จ่าย (Economies of Scale) ซึ
งส่งผลให้อตัรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 

2559 คิดเป็นร้อยละ 64.0 ร้อยละ 67.7 และร้อยละ 68.7 ของรายได้ทัง̂หมด ตามลําดบั 

 

(หน่วย: ล้านบาท) ปีสิ Fนสุด 
31 ธันวาคม 2557 

ปีสิ Fนสุด 
31 ธันวาคม 2558 

ปีสิ Fนสุด 
31 ธันวาคม 2559 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 193.64 365.90 374.40  
รายได้ค่าสาธารณปูโภค 16.88 29.35 28.99  
รายได้ค่าที
จอดรถ 1.79 8.34 11.52 
รวมรายได้ 212.31 403.59 414.91 

ต้นทนุการขายและบริการ และต้นทนุใน
การบริหาร 

(76.37) (130.31) (129.68) 

รวมกําไรจากการดาํเนินงาน/1 135.94 273.27 285.23 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 64.0% 67.7% 68.7% 

หมายเหตุ:  /1 กําไรจากการดําเนินงานเป็นกําไรก่อนหกัดอกเบีย̂ ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 

 

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน 

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ได้รับความไว้วางใจจากยูนิลีเวอร์ กลุ่มบริษัทชัน̂นําระดับโลก ใช้เป็น

สํานกังานใหญ่ประจําประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ เป็นผู้ เช่าพืน̂ที
สํานกังานให้เช่า

ทัง̂หมดของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ที
ค่าเช่าและค่าบริการจํานวน 640 บาทต่อตร.ม. โดยค่าเช่า

และค่าบริการจะปรับขึน̂ในอตัราร้อยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า 20 ปี โดยสญัญาเช่าเริ
มต้นในวนัที
 15 

พฤศจิกายน 2557 และจะสิน̂สุดลงในวันที
 14 พฤศจิกายน 2577 ซึ
งกองทรัสต์ฯ จะเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ

โดยตรงกับ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ สําหรับระยะเวลาที
คงเหลือตามสัญญาเดิม โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการเช่า

ประมาณ 17 ปี 7 เดือน/1 

หมายเหตุ: /1 คาดการณ์ว่ากองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุในวนัที
 1 เมษายน 2560 

 31 ธันวาคม 2557/1 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

จํานวนผู้ เช่าพืน̂ที
 (ราย) 1 1 1 
พืน̂ที
สํานกังานให้เช่า 
(ตร.ม.) 

18,527 18,527 18,527 

อตัราการเช่าพืน̂ที
ของพืน̂ที
สํานกังาน
ให้เช่า (ร้อยละ) 

100.0% 100.0% 100.0% 
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 31 ธันวาคม 2557/1 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี
ยของ
พืน̂ที
สํานกังานให้เช่า (บาท/ตร.ม./
เดือน) 

640 640 640 

ที มา: Sterling Equity   
หมายเหตุ:  /1 โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ได้เริ
มดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557 

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน มีรายได้ที
คงที
ตัง̂แต่เริ
มเปิดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 ตาม

สญัญาเช่าระยะยาวซึ
งมีการปรับอตัราค่าเช่าขึน̂ในอตัราร้อยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี โดยมีรายได้รวมสําหรับปี 2558 และปี 

2559 จํานวน 158.75 ล้านบาท และ 156.07 ล้านบาท ตามลําดบั  โดยนอกจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโครงการยูนิลี

เวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังานยงัมีรายได้อื
นซึ
ง ประกอบด้วย  รายได้ค่าสาธารณปูโภค ที
มีการเรียกเก็บจากผู้เช่าพืน̂ที
 

สําหรับต้นทุนการขายและบริการ และต้นทุนในการบริหารนัน̂ มีการปรับตัวเพิ
มขึน̂ โดยค่าใช้จ่ายหลัก ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค และภาษีโรงเรือน ทัง̂นี ̂ค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรมีการเพิ
มขึน̂สําหรับปี 2559 และเนื
องจาก

รายได้จากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂นัน̂เป็นรายได้ที
คงที
 จึงทําให้ต้นทุนการขายและบริการ และต้นทุนในการบริหารต่อ

รายได้ทัง̂หมดสําหรับปี 2558 และปี 2559 เพิ
มขึน̂คิดเป็นร้อยละ  34.5 และร้อยละ 37.1 ของรายได้ทัง̂หมด ตามลําดบั ซึ
ง

ส่งผลให้อตัรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2558 และ ปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ 65.5 และร้อยละ 62.9 ของรายได้

ทัง̂หมด ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื
อถึงรอบการปรับขึน̂อตัราค่าเช่าของยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂แล้วนัน̂ อตัรากําไรจาก

การดําเนินงานจะปรับตวัดีขึน̂ตามไปด้วย 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 

รายได้ค่าเช่า -/3 142.29  142.29  
รายได้ค่าสาธารณปูโภค -/3 16.47 13.78  
รายได้ค่าที
จอดรถ -/3 - - 
รวมรายได้ -/3 158.75  156.07 

ต้นทนุการขายและบริการ และต้นทนุ
ในการบริหาร 

-/3 (54.84) (57.94) 

รวมกําไรจากการดาํเนินงาน/3 -/3 103.92 98.13 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) -/3 65.5% 62.9% 
หมายเหตุ:  /1 ปรับปรุงเพื
อแสดงสถานะเงินสด 
 /2 กําไรจากการดําเนินงานเป็นกําไรก่อนหกัดอกเบีย̂ ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
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 /3 Sterling Equity ได้มีการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการของ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ในเดือน
พฤศจิกายน 2557 และธนัวาคม 2557 เนื
องจากเป็นช่วงเริมเปิดดําเนินการของโครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ 

 

14.5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ผู้ เช่าพืน̂ที
ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน มีหลายประเภทธุรกิจ เช่นสถาบนัการเงินและบริการ

ทางการเงิน ประกนัภยัและสินเชื
อ การบริการ และการตลาด เป็นต้น 

ข้อมลูเกี
ยวกบัประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน̂ที
ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 

2559 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื Fนที  พื Fนที ให้เช่า 
(ตร.ม.) 

ร้อยละของพื Fนที ให้เช่า  

สถาบนัการเงินและบริการทางการเงิน 12,184 19.4% 
ธุรกิจอื
น ๆ/1 9,518 15.1% 
ประกนัภยัและสินเชื
อ 8,644  13.7% 
การบริการ 7,397 11.8% 
การตลาด 6,129 9.7% 
หน่วยงานราชการ 4,199 6.7% 
อตุสาหกรรมการผลติ 3,677 5.8% 
อสงัหาริมทรัพย์/2 3,105 4.9% 
บริการจัดงานประชมุ 3,068 4.9% 
อปุกรณ์ อเิล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 1,740 2.8% 
สื
อและสิ
งพิมพ์ 1,155 1.8% 
ที
ปรึกษากฎหมาย 861 1.4% 
วิศวกรรม 731 1.2% 
พืน̂ที
ว่าง 543  0.9% 
รวมพื Fนที สาํนักงานให้เช่า 62,950 100.0% 
ที มา: GLAND อ้างอิงตามสญัญาเช่าพืน̂ที
 สญัญาบริการ สญัญาอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงจดหมายแสดงความจํานง
ขอเช่าพืน̂ที
และรับบริการ  
หมายเหตุ:  /1 ธุรกิจอื
น ๆ ประกอบไปด้วย พลงังาน โลจิสติกส์ เวชภณัฑ์และเครื
องมือแพทย์ วทิยาศาสตร์ 

รับเหมาก่อสร้างและเคมีภณัฑ์ 

  /2 รวมพืน̂ที
ที
 GLAND ในฐานะเจ้าของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส มีการใช้เป็นพืน̂ที
สํานกังาน
ขนาด 2,594 ตร.ม. ซึ
งเท่ากบัประมาณร้อยละ 4.1 ของพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าทัง̂หมด โดย GLAND 
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จะเข้าทําสญัญาเช่าพืน̂ที
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน ในวนัที
กองทรัสต์ฯ เข้า
ลงทนุในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน เสมือนผู้ เช่ารายอื
นทั
วไป 

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ได้รับความไว้วางใจจากยูนิลีเวอร์ กลุ่มบริษัทชัน̂นําระดับโลก ใช้เป็น

สํานกังานใหญ่ประจําประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ เป็นผู้ เช่าพืน̂ที
สํานกังานให้เช่า

ทัง̂หมดของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน 

ข้อมลูเกี
ยวกบัประเภทธุรกิจของผู้ เช่าพืน̂ที
ในโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื Fนที  พื Fนที ให้เช่า 
(ตร.ม.) 

ร้อยละของพื Fนที ให้เช่า  

สินค้าอปุโภค-บริโภค 18,527 100.0% 
รวทพื Fนที สํานักงานให้เช่า 18,527 100.0% 
ที มา: Sterling Equity อ้างอิงตามสญัญาเช่าพืน̂ที
 สญัญาบริการ และสญัญาอื
นที
เกี
ยวข้อง  

14.6 ช่องทางการจัดจาํหน่ายและการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะทําสัญญาแต่งตัง̂และว่าจ้าง GLAND และ Sterling Equity ให้ทําหน้าที
เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ซึ
งทัง̂ 2 บริษัท เป็นบริษัทที
มีประสบการณ์และความเชี
ยวชาญในการ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน โดยแต่งตัง̂ให้ GLAND เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ

เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน และแต่งตัง̂ให้ Sterling Equity เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลี

เวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน 

ทัง̂นี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที
ดําเนินงานตามนโยบายที
กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์ เพื
อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น ที
 จ ะ เ ข้ า ล ง ทุ น ค รั ^ง แ ร ก  โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ  ใ น ฐ า น ะ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ มี 

กลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์ ดงันี ̂

• การบริหารทรัพย์สิน 

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในแต่ละปีโดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ฯ ในอดีต เพื
อให้กองทรัสต์ฯ ได้รับกําไรจาก

การดําเนินงานตามเป้าหมายที
กําหนด อย่างไรก็ดี หากผลประกอบการของกองทรัสต์ฯ ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที
กําหนดไว้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื
อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพฒันาแผนการ

ดําเนินงานร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื
อให้สามารถบรรลเุป้าหมายที
คาดการณ์ไว้ 

• การกําหนดอัตราค่าเช่าให้เหมาะสม 
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• การพัฒนาประสิทธิภาพการดาํเนินงานพร้อมทั Fงควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

• การเพิ มศักยภาพของทรัพย์สินที กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครัFงแรกโดยการดูแลรักษาพื Fนที ของ

โครงการและพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน 

หลงัจากกองทรัสต์ฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรก กองทรัสต์ฯ จะเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าในโครงการเดอะไนน์ 

ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน และเจ้าของกรรมสิทธิjใน

สงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินโครงการดงักล่าว กองทรัสต์ฯ มีนโยบายที
จะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรก โดยนําพืน̂ที
ของทรัพย์สินดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า โดยกองทรัสต์ฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการของทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรกให้อยู่ในสภาพที
ดี ทัง̂นี ̂GLAND และ Sterling Equity ผู้ ทําหน้าที
เป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์จะจัดการบริหารทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก ซึ
งรวมถึง การนําทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ใน

รูปแบบของการให้เช่าพืน̂ที
ตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า 

และจดัเก็บค่าเช่าเพื
อนําส่งกองทรัสต์ฯ ตลอดจนบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก ให้อยู่ในสภาพที


ดี และพร้อมจดัหาผลประโยชน์  

14.7 การแข่งขัน 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ตัง̂อยู่บนพืน̂ที
ย่าน 

พระราม 9 และรัชดาภิเษก ซึ
งในย่านใกล้เคียงมีพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าหลายโครงการ จากการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับ

โครงการที
สามารถเข้าถึงบริการขนส่งรางสาธารณะผ่านรถไฟฟ้ามหานครได้เช่นเดียวกับโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

ส่วนอาคารสํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี
ยโดยประมาณ 16 ปี โดย

อาคารที
ใหม่ที
สดุและเก่าที
สดุ มีอายุประมาณ 2 และ 23 ปี ตามลําดบั โดยมีอตัราการดูดซบัพืน̂ที
ที
ร้อยละ 68.9 ถึง ร้อย

ละ 100.0 

พืน̂ที
อาคารสํานกังานให้เช่าในย่านพระราม 9 และรัชดาภิเษกในปี 2558 มีอตัราค่าเช่าเฉลี
ยโดยประมาณ 566 บาทต่อ

ตารางเมตร ต่อเดือน ซึ
งเมื
อเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าอตัราค่าเช่าของอาคารสํานักงานในพืน̂ที


พระราม 9 และรัชดาภิเษกมีการเติบโตอย่างต่อเนื
อง โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี อตัราค่าเช่าเฉลี
ยของพืน̂ที
ย่าน

พระราม 9 และรัชดาภิเษก เติบโตขึน̂ร้อยละ 2.32 ต่อปี ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 และ 3 ปี อตัราค่าเช่าเฉลี
ยของพืน̂ที
ย่าน

พระราม 9 และรัชดาภิเษก เติบโตประมาณร้อยละ 5.65 ต่อปี  

• อาคารที
มีอัตราค่าเช่าสูงสุดในปี 2558 คืออาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ อายุอาคารประมาณ 2 ปี 

อตัราค่าเช่าอยู่ที
ประมาณ 800 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน 
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• อาคารที
มีอตัราค่าเช่าตํ
าสุดในปี 2558 คืออาคารอาร์เอสทาวเวอร์ อายุอาคารประมาณ 22 ปี อตัราค่าเช่า

อยู่ที
ประมาณ 450 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน 

เนื
องจากพืน̂ที
อาคารสํานกังานให้เช่าในพืน̂ที
ศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีอุปทานที
ค่อนข้างจํากัด ประกอบกบั

อตัราค่าเช่าและราคาอสังหาริมทรัพย์ที
ค่อนข้างสูงเมื
อเปรียบเทียบกบัพืน̂ที
รอบศูนย์กลางธุรกิจแล้ว จึงเห็นการก่อสร้าง

อาคารสํานกังานรอบศนูย์กลางธุรกิจมากขึน̂ ย่านพระราม 9 และรัชดาภิเษกเป็นอีกย่านที
มีศกัยภาพเนื
องจากสถานที
ตัง̂

สามารถเข้าถงึพืน̂อื
น ๆ รอบศนูย์กลางและภายในศูนย์กลางธุรกิจได้อย่างสะดวกสบาย โดยผ่านการขนส่งสาธารณะเช่น

รถไฟฟ้ามหานคร เพียง 2 สถานีก็จะถงึย่านอโศกและสามารถเชื
อมต่อกบัรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ 

นอกจากการเดินทางที
สะดวกสบาย ย่านพระราม 9 และรัชดาภิเษก มีการเติบโตของพืน̂ที
สูงทัง̂การก่อสร้างโครงการที
อยู่

อาศยั ห้างสรรพสินค้า สํานักงาน และ โรงแรม ที
จะช่วยดึงดูดให้ประชากรทัง̂ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาอยู่

อาศยั ดําเนินชีวิต หรือประกอบธุรกิจในย่านดงักล่าวมากยิ
งขึน̂ โดยตวัอย่างโครงการที
สําคญัมีดงัต่อไปนี ̂

รายชื อโครงการโรงแรมในปัจจุบัน 

• แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร ฟอร์จนู  

• โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเวอเรน กรุงเทพ 

รายชื อโครงการศูนย์การค้าในปัจจุบัน 

• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 

• ศนูย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

• ไอที มอลล์ 

• เทสโกโลตสั ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

• เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก 

• เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9  

• ตลาดนดัรถไฟรัชดา 

รายชื อโครงการที อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

• เบล็ แกรนด์ พระราม 9  

• ริทึ
ม อโศก 

• แอสปาย พระราม 9 

• ลมุพินี พาร์ค พระราม 9 
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สถานที สําคัญอื น ๆ 

• สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําสหราชอาณาจกัรไทย 

• ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14.8 โครงการในอนาคต 

กองทรัสต์ฯ อาจทําการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื
นเพิ
มเติมในอนาคต นอกจากทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก โดยการ

ลงทุนของกองทรัสต์ฯ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศที
 ทจ. 49/2555 เรื
อง การออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนประกาศ และคําสั
งที
เกี
ยวข้อง ตามที
คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือจะแก้ไขเพิ
มเติมต่อไป  

นอกจากนี ̂ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะได้รับโอกาสในการลงทุนเพิ
มเติมในอนาคตโดยผ่านการลงทุนเพิ
มเติมของกองทรัสต์ฯ ใน

ทรัพย์สินของ GLAND และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบั GLAND ซึ
งกองทรัสต์ฯ จะได้รับสิทธิตามสญัญาตกลงกระทําการ

ระหว่างกองทรัสต์ฯ และ GLAND และสญัญาตกลงกระทําการระหว่างกองทรัสต์ฯ และSterling Equity และทรัพย์สินอื
น 

ๆ เพิ
มเติม ดงันี ̂

1) โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินของ GLAND และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบั GLAND โดยกองทรัสต์ฯ 

ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 7 ปี ในทรัพย์สินที
ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าที
อยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 นบัจากวนัที
กองทรัสต์ฯ ได้

ลงทนุในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรก หาก GLAND และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวข้องกบั GLAND และ/หรือ 

Sterling Equity และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบั Sterling Equity มีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน 

หรือให้เช่า (ที
มิใช่เป็นการให้เช่าพืน̂ที
ในการดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
สํานักงานแก่ลูกค้าทั
วไปตามปกติ

ทางการค้า) ทรัพย์สินดงักล่าว 

2) โอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื
น ๆ ที
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ฯ ตามที


ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อพิจารณาในอนาคต (การพิจารณา

ของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ขึน̂อยู่กับขนาดรายการการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติม

ตามประกาศ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง) 

14.9 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทัง̂ 2 รายเป็นบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักับบริษัทฯ กล่าวคือ GLAND ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ ซึ
งเป็นผู้ก่อตัง̂กองทรัสต์ฯ และผู้จดัการ

กองทรัสต์ อีกทัง̂ยังเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน Sterling Equity ซึ
งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วน

อาคารสํานกังาน ดังนัน̂ เพื
อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ฯ ใน
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กรณีที
จะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ฯ จะมีการดําเนินการตามกฎหมาย

หลกัทรัพย์ ดงันี ̂ 

14.9.1 เงื อนไขและข้อกําหนดทั วไปของกองทรัสต์ฯ ในการเข้าทําธุรกรรมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มี
ดังต่อไปนี F  

1) ในการทําธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์และ

กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ฯ  

2) ธุรกรรมที
กองทรัสต์ฯ จะทํากับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที
 ใช้ราคาที
 มีความ

สมเหตสุมผลและเป็นธรรม  

3) บุคคลที
มีส่วนได้เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พิจารณาและตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม  

4) การคิดค่าใช้จ่ายที
เกิดจากการเข้าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้องใช้

ราคาและอตัราที
เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล  

14.9.2 การอนุมัตกิารทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องผ่านการดาํเนินการตาม
ขั Fนตอน ดังต่อไปนี F  

1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่า เป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  

2) ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือตัง̂แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ฯ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า (หรือมลูค่าอื
นใดที
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด) ต้องได้รับอนุมตัิ

จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกรรมการอสิระจะต้องให้ความเห็น

ถงึความเหมาะสมในการทําธุรกรรมดงักล่าวในที
ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์  

3) ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมูลค่าตัง̂แต่ 20 ล้านบาทขึน̂ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ฯ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า (หรือมลูค่าอื
นใดที
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด) ต้องได้รับมติของ

ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนเสียงทัง̂หมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

14.9.3  นโยบายการทาํรายการระหว่างกองทรัสต์ฯ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

การทําธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรัสต์ฯ กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องกระทําภายใต้เงื
อนไขที
มีความเป็น

ธรรม มีความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื
อนไขและข้อกําหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์  

นอกจากนี ̂กองทรัสต์ฯ จะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี
ยวกับธุรกรรมที
ทํากับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง̂ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ฯ ที
ได้รับการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบญัชีและในรายงานประจาปีของกองทรัสต์ฯ ด้วย  
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14.10 ผลกระทบสิ งแวดล้อม 

-ไม่มี- 

14.11 ปัจจัยเสี ยง 

14.11.1 ความเสี ยงเกี ยวกับการดาํเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ 

1) ความเสี ยงจากการที ผู้เช่าพื Fนที ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานักงานไม่ให้

ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที ของผู้ให้เช่าจากเจ้าของทรัพย์สินเดิมให้แก่กองทรัสต์ฯ 

หรือผู้เช่าพื Fนที ในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ไม่ยอมดาํเนินการจดทะเบียน

ยกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที ของผู้ให้เช่าจากเจ้าของ

ทรัพย์สินเดมิให้แก่กองทรัสต์ฯ 
 

(1) โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน 
 

ก่อนหรือ ณ วันที
กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนในพืน̂ที
ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคาร

สํานกังาน GLAND จะดําเนินการแจ้งและอธิบายถงึรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบักองทรัสต์ฯ ให้ผู้ เช่า

พืน̂ที
และผู้ รับบริการได้ทราบล่วงหน้า เพื
อประสานงานในการให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและ

หน้าที
ตามสัญญาเช่าพืน̂ที
และสัญญาบริการจาก GLAND ให้แก่กองทรัสต์ฯ และเนื
องจากข้อ

สญัญาอื
น ๆ ที
เป็นสาระสําคญัในสัญญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการกบัผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ

ไม่ได้เปลี
ยนแปลงจากเดิม ประกอบกับ GLAND ซึ
งเป็นผู้ ให้เช่าและผู้ ให้บริการเดิม ยังทําหน้าที


เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังานอยู่ การปฏิเสธที


จะให้ความยินยอมดงักล่าวจงึน่าจะมีโอกาสเกิดขึน̂ได้น้อย 
 

ทัง̂นี ̂หากมีกรณีที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการไม่ตกลงยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที
ดังกล่าว 

เนื
องจากภายใต้สญัญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการระหว่าง GLAND กบัผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ

ได้ให้สิทธิแก่ GLAND ที
จะโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการให้แก่บุคคลอื
น

ได้ ซึ
งกองทรัสต์ฯ และ GLAND จะได้เข้าทําข้อตกลงภายใต้สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 

และงานระบบ (โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9) โดยให้ถือว่า GLAND จะยงัคง

เป็นผู้ให้เช่ากบัผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายนัน̂ ๆ และ GLAND มีหน้าที
จดัการดูแลผู้ เช่าพืน̂ที
และ

ผู้ รับบริการดงักล่าวต่อไปจนกว่าสญัญาเช่าและสญัญาบริการนัน̂จะสิน̂สุดลง โดย GLAND ตกลง

จะโอนสิทธิเรียกร้องในค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการให้แก่กองทรัสต์ฯ 

และจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการโอนสิทธิ

เรียกร้องดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ฯ เพื
อให้กองทรัสต์ฯ สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการจากผู้

เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการได้โดยตรง อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการได้ชําระค่าเช่าและ
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ค่าบริการให้แก่ GLAND GLAND ตกลงจะดําเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริการ ซึ
ง GLAND 

ได้รับจากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการให้แก่กองทรัสต์ฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที
 GLAND ได้รับค่า

เช่าและค่าบริการดังกล่าวและในกรณีที
สัญญาเช่าและสัญญาบริการนัน̂สิน̂สุดลง GLAND มี

หน้าที
ดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการดงักล่าวเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่กบั

กองทรัสต์ฯ โดยตรง (ถ้ามี) โปรดศึกษารายละเอียด และเงื
อนไขเกี
ยวกับร่างสัญญาเช่าโครงการ

เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน ได้ในส่วนที
 2 ข้อ 2.6.1.1 สรุปสาระสําคญัของร่าง

สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส   
 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใดปฏิเสธที
จะให้ความยินยอมดังกล่าว 

กองทรัสต์ฯ จะไม่มีสิทธิตามสัญญาใด ๆ กับผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายดังกล่าว จึงทําให้

กองทรัสต์ฯ ไม่สามารถจดัการบริหารหรือดําเนินการใด ๆ กบัผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายดงักล่าว

ได้โดยตรง แต่จะต้องให้ GLAND เป็นผู้ ดําเนินการแทน เช่น หากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการดงักล่าว 

ไม่ชําระค่าเช่าให้แก่ GLAND กองทรัสต์ฯ จะต้องบอกกล่าวให้ GLAND เข้าดําเนินการทวงถามค่า

เช่าดงักล่าวจากผู้ เช่า ซึ
งกองทรัสต์ฯ อาจมีความเสี
ยงในส่วนของการไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ 

หรือได้รับเงินค่าเช่าและค่าบริการล่าช้า ซึ
งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ฯ และ

ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ  
 

(2)  โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน 
 

Sterling Equity ได้เข้าทําสัญญาเช่าพืน̂ที
อาคารและสญัญาบริการ และจดทะเบียนแบ่งเช่าพืน̂ที


ทัง̂หมดในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน กับ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ มีกําหนด

ระยะเวลาการแบ่งเช่า 20 ปี (เหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 17 ปี 7 เดือน) /1 และเมื
อปี 2557 

GLAND, Sterling Equity และยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ได้เข้าทําข้อตกลงร่วมกันซึ
งกําหนดว่า ยูนิลี

เวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ยินยอมให้ Sterling Equity สามารถโอนสิทธิและหน้าที
ของผู้ ให้เช่าภายใต้

สัญญาเช่าพืน̂ ที
อาคารและสัญญาบริการให้แก่ผู้ รับโอนที
 เป็นทรัสต์ เ พื
อการล งทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ได้  
 

อย่างไรก็ดี หากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ไม่ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกสัญญาแบ่งเช่าพืน̂ที
 

กองทรัสต์ฯ จะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าพืน̂ที
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคาร

สํานกังานได้ ในการนี ̂ในปี 2559 GLAND, Sterling Equity, ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ และบริษัทฯ 

จงึได้เข้าทําบนัทกึข้อตกลงร่วมกนั โดยตกลงว่า ณ วนัที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุในพืน̂ที
ในโครงการ

ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน Sterling Equity และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ จะจดทะเบียน

ยกเลิกสัญญาแบ่งเช่าพืน̂ที
 และจะเข้าทําสญัญาเพื
อโอนสิทธิและหน้าที
ตามสญัญาเช่าพืน̂ที
และ
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สัญญาบริการจาก Sterling Equity ให้แก่กองทรัสต์ฯ โดยที
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ จะเข้าทํา

สญัญาเช่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงพืน̂ที
กบักองทรัสต์ฯ ในวนัเดียวกนัต่อไป 

 

หมายเหตุ: /1 คาดว่ากองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรกประมาณเดือน

เมษายน 2560 
 

2) ความเสี ยงจากการที ผู้เช่าพื Fนที และผู้ใช้บริการไม่สามารถชําระค่าเช่าและค่าบริการ หรือความ

เสี ยงจากการที ผู้เช่าพื Fนที และผู้ใช้บริการอาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือยอมเลิกสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการก่อนกําหนด ซึ งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของกองทรัสต์ฯ 
 

ค่าเช่าพืน̂ที
และค่าบริการที
กองทรัสต์ฯ จะได้รับจากผู้ เช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการจะเป็น

ที
มาของรายได้หลักของกองทรัสต์ฯ ดังนัน̂ กองทรัสต์ฯ อาจมีความเสี
ยงในกรณีที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และ

ผู้ รับบริการไม่สามารถชําระค่าเช่าและค่าบริการ ไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือยอมเลิก

สญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนกําหนด และหากกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้

เช่าและผู้ รับบริการดงักล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ฯ ได้ ซึ
งจะส่งผลโดยตรง

ต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ  
 

(1) โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน 
 

ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ผู้ เช่ารายใหญ่ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน 

จํานวน 10 ราย เช่าพืน̂ที
เช่ารวมประมาณ 34,793 ตารางเมตร ซึ
งคิดเป็นประมาณร้อยละ 55.27/1 

ของพืน̂ที
เช่าทัง̂หมดของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน (รายละเอียดปรากฎ

ตาม ส่วนที
 2 ข้อ 2.2.7 ข้อมูลเกี
ยวกับผู้ เช่าพืน̂ที
 10 อนัดับแรกในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

ส่วนอาคารสํานกังาน ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559) ซึ
งหากผู้ เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึ
ง ไม่สามารถ

ชําระค่าเช่าและค่าบริการ ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือยอมเลิกสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการก่อนกําหนด และหากกองทรัสต์ฯ ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าและ

ผู้ รับบริการดงักล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ฯ ได้ ซึ
งจะส่งผลโดยตรง

ต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ  
 

นอกจากนี ̂โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน อาจประสบกับเหตุการณ์ที
สญัญา

เช่าและสัญญาบริการจํานวนมากจะครบกําหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกัน และ (ก) ผู้ เช่าและ

ผู้ รับบริการอาจไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าว ซึ
งหากผู้ เช่าและผู้ รับบริการราย

ดงักล่าวไมไ่ด้มีภาระหนีส̂ินคงค้างกบักองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯ จะต้องคืนเงินประกนัการเช่าและการ
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บริการให้แก่ผู้ เช่าและผู้ รับบริการดังกล่าว โดยที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่า

กองทรัสต์ฯ จะสามารถนําพืน̂ที
ว่างออกให้เช่าและบริการได้ด้วยอตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่าเดิม 

หรือ (ข) ด้วยสภาวะของตลาดอนัอาจทําให้ผู้ เช่าและผู้ รับบริการอาจต่ออายุสัญญาเช่าและสญัญา

บริการภายใต้เงื
อนไขที
กองทรัสต์ฯ จะได้รับประโยชน์ด้อยกว่าที
เคยได้รับตามสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการที
มีอยู่ในปัจจุบนั หรือด้อยกว่าที
คาดการณ์ไว้ เช่น อตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่เมื
อ

มีการต่ออายุตํ
ากว่าอัตราที
คาดว่าจะได้รับอย่างมีนัยสําคัญ ซึ
งทัง̂สองกรณีดังกล่าวอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน รายได้ และฐานะการเงินของกองทรัสต์ฯ  
 

อนึ
ง สําหรับการบริหารจัดการพืน̂ที
เช่าที
ผู้ เช่าที
ไม่ประสงค์จะต่ออายุสญัญา เนื
องจาก สญัญาเช่า

และสัญญาบริการกําหนดให้ผู้ เช่าและผู้ รับบริการที
ประสงค์จะต่ออายุสัญญาจะต้องแจ้งความ

ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่าและผู้ ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อน

สิน̂สดุสญัญา ดงันัน̂ กองทรัสต์ฯ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จึงมีระยะเวลาประมาณ 90 วนัก่อน

สิน̂สดุสญัญา ซึ
งเพียงพอในการวางแผนบริหารจดัการพืน̂ที
เช่าดงักล่าว  
 

โดยจากข้อมลู ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 อตัราการครบกําหนดของสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

ของผู้ เช่าและผู้ รับบริการในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน มีดงันี ^/2 
 

ปีที สัญญาครบ
กําหนด 

ร้อยละของพื Fนที ภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ทัFงหมด 

ร้อยละของรายได้ภายใต้
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ทัFงหมด 

ปี 2560 66% 68% 
ปี 2561 11% 11% 
ปี 2562 15% 17% 
ปี 2563 3% 3% 

 

สําหรับสญัญาเช่าและสญัญาบริการที
ครบกําหนดในปี 2559 และ 3 เดือนแรกของปี 2560 มีการ

ต่ออายสุญัญา และ/หรือสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้แล้วตามรายละเอียดดงันี ̂

 สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
 ปี 2559 3 เดอืนแรก 

ปี 2560 

อตัราการต่ออายสุญัญา และ/หรือ
สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่แล้ว (ร้อยละ) 

93% 97%/3 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเดิมเฉลี
ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

524 503 
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 สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
 ปี 2559 3 เดอืนแรก 

ปี 2560 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่เฉลี
ย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

616 584 

อตัราการเพิ
มขึน̂ของอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการ (ร้อยละ) 

17% 16% 

หมายเหตุ: /1 /2   ข้อมลู ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 โดย GLAND  

  /3 คิดเป็นพืน̂ที
ประมาณร้อยละ 5.9 ของพืน̂ที
สํานกังานให้เช่า 
 

อย่างไรก็ดี เมื
อกองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และ

เข้าเป็นผู้ ให้เช่าแทน GLAND แล้ว GLAND ต้องโอนเงินประกันการเช่าพืน̂ที
และเงินประกันการ

บริการที
ได้รับจากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการให้แก่กองทรัสต์ฯ รวมถึงผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการราย

ใหม่ทกุรายที
จะเข้าทําสญัญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการกบักองทรัสต์ฯ จะต้องวางเงินประกันการ

เช่าพืน̂ที
และเงินประกนัการบริการเทียบเท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการสําหรับระยะเวลาการเช่าและ

การบริการประมาณ 3 เดือนต่อสญัญา ดังนัน̂ ในกรณีที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการไม่ชําระค่าเช่า

พืน̂ที
และค่าบริการ กองทรัสต์ฯ  มีสิทธิที
จะยึดเงินประกนัการเช่าและเงินประกนัการบริการดงักล่าว 

เพื
อใช้ชําระแทนเงินที
ผู้ เช่าและผู้ รับบริการค้างชําระ รวมถึงเพื
อชดเชยความเสียหายที
เกิดขึน̂

เนื
องจากการผิดข้อตกลงของผู้ เช่าและผู้ รับบริการด้วย นอกจากนี ̂ในกรณีที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และ

ผู้ รับบริการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดตามสญัญา โดยที
ไม่ได้มีสาเหตมุาจากการที
กองทรัสต์ฯ 

ปฏิบตัิผิดสญัญา กองทรัสต์ฯ มีสิทธิยึดเงินประกนัการเช่าพืน̂ที
และเงินประกนัการบริการทัง̂หมด

เพื
อชดใช้ค่าเสียหายที
เกิดขึน̂จากการเลิกสญัญาดงักล่าว และผู้ เช่าและผู้ รับบริการยงัคงต้องจ่าย

ค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลาเช่าและระยะเวลาบริการตามที


กําหนดในสญัญา (เว้นแต่สญัญาเช่าและสัญญาบริการกบัผู้ เช่ารายย่อย 1 ราย พืน̂ที
เช่าประมาณ 

1,270 ตารางเมตร ที
กําหนดว่า หากผู้ ให้เช่าพิจารณาแล้วเห็นสมควร ผู้ ให้เช่าจะริบเงินประกัน

ทัง̂หมดตามสัญญา โดยผู้ เช่าไม่ต้องรับผิดชําระเงินค่าเช่าจนถึงวันสิน̂สุดการเช่า) โดยให้รวมถึง

ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายและเงินจํานวนอื
น ๆ ที
ผู้ เช่าต้องรับผิดชอบด้วย ซึ
งการกําหนดข้อสญัญาเรื
อง

การวางเงินประกันในลักษณะนีน่̂าจะสามารถช่วยลดความเสี
ยงและผลกระทบในทางลบต่อ

สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ได้ทางหนึ
ง 
 

นอกจากนี ̂เนื
องจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นอาคารสํานักงานที
อยู่ในบริเวณที
ตัง̂ที
มี

จุดเด่นและได้เปรียบในการหาผู้ เช่า เพราะตัง̂อยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business 

District) แห่งใหม่บริเวณถนนพระราม 9 และอยู่ติดกบัโครงการขนส่งมวลชนที
สําคญัคือรถไฟฟ้า
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มหานคร ซึ
งบริเวณที
ตัง̂ดงักล่าวอาจเป็นข้อได้เปรียบที
สําคญั ในการจูงใจให้ผู้ เช่าและผู้ รับบริการ

รายปัจจบุนัต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือไม่ตดัสินใจเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด และ

อาจเป็นข้อได้เปรียบในการจดัหาผู้ เช่าและผู้ รับบริการรายใหม่ ทัง̂นี ̂สญัญาเช่าและสญัญาบริการที


จะครบกําหนดอายุสญัญาระหว่างปี 2559 ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน 

มีอตัราการต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการ คิดเป็นร้อยละ 83.9 ของพืน̂ที
เช่าที
ครบกําหนดอายุใน

ปี 2559 และมีผู้ เช่าและผู้ รับบริการรายใหม่ที
เข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการแทนพืน̂ที
ที
ครบ

กําหนดอายุร้อยละ 9.3 ของพืน̂ที
เช่าที
ครบกําหนดอายุในปี 2559  โดยผู้ เช่าและผู้ รับบริการราย

ใหม่ได้เข้าทําสัญญาเช่าและสญัญาบริการด้วยอตัราค่าเช่าและค่าบริการที
เพิ
มขึน̂มากกว่าอัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าและผู้ รับบริการรายเดิม คิดเป็นร้อยละ 25.40 (โดยวิธีถัวเฉลี
ยถ่วง

นํา̂หนกั)   (ข้อมลู ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559) 
 

(2) โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน 
 

ผู้ เช่าของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน มีจํานวน 1 ราย คือ ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ 

ซึ
งเช่าพืน̂ที
เช่ารวมประมาณ 18,526.89 ตารางเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของพืน̂ที
เช่า

ทัง̂หมดของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน โดยมีกําหนดระยะเวลาการแบ่งเช่า 20 

ปี (เหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 17 ปี 7 เดือน)/1 
 

ทัง̂นี ̂ภายใต้สัญญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการระหว่าง Sterling Equity และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรด

ดิง̂ (ซึ
งเมื
อกองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน กองทรัสต์ฯ จะ

เข้าทําสญัญาเพื
อโอนสิทธิและหน้าที
ตามสัญญาเช่าพืน̂ที
และสญัญาบริการจาก Sterling Equity 

ให้แก่กองทรัสต์ฯ โดยที
ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ จะเข้าทําสญัญาเช่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง

พืน̂ที
กบักองทรัสต์ฯ ในวนัเดียวกนัต่อไป) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที
จะไม่ใช้สิทธิในการบอกเลิก

สัญญาตามกฎหมายในกรณีที
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งเป็นฝ่ายผิดสญัญา แต่ไม่เป็นการตดัสิทธิ

ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ตามกฎหมาย และ/หรือ ฟ้องบงัคับให้

คู่สญัญาปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญา  
 

อย่างไรก็ตาม หากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ประสงค์จะเลิกสัญญาเช่าพืน̂ที
และสัญญาบริการ

ดงักล่าวก่อนกําหนด ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 

และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจํานวนเงินในอตัราเท่ากบัร้อยละ 30 ของจํานวนค่าเช่า

และค่าบริการสําหรับช่วงระยะเวลาการเช่าและการบริการที
เหลือทัง̂หมด หรือตกลงให้ผู้ ให้เช่าริบ

จํานวนเงินทัง̂หมดจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสัญญาบริการ (ซึ
งยูนิลีเวอร์ ไทย 
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เทรดดิง̂ได้มอบให้กบัผู้ให้เช่า เทียบเท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 3 ปีแรกของระยะเวลาการ

เช่าและการบริการ) แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า   
 

ทัง̂นี ̂หากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ใช้สิทธิในการเลิกสญัญาดงักล่าว กองทรัสต์ฯ อาจไม่สามารถหาผู้

เช่ารายใหม่เพียงรายเดียวมาทดแทนยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ได้ กองทรัสต์ฯ จึงอาจต้องดําเนินการ

ดัดแปลงพืน̂ที
ภายในโครงการเพื
อที
จะสามารถนําพืน̂ที
ออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยอื
น ซึ
งการ

ดําเนินการดังกล่าวอาจมีต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดําเนินการ และหาก

กองทรัสต์ฯ ยังไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ

กองทรัสต์ฯ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ฯ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที
กองทรัสต์ฯ ยงัไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ กองทรัสต์ฯ ก็จะยงัคงมีเงินที


ได้รับจากการชดเชยความเสียหาย หรือเงินประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาเช่าและสญัญาบริการ ที


จะได้รับจากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ซึ
งอย่างน้อยที
สุดจะครอบคลุมความเสี
ยงด้านรายได้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 ปี แรกของระยะเวลาการเช่าและการบริการ (โดยประมาณ) หลงัจากที
ยูนิ

ลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  
 

อนึ
ง เนื
องจากโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นอาคารสํานกังานที
อยู่ในบริเวณที
ตัง̂ที
มีจุดเด่นและข้อ

ได้เปรียบ เพราะตัง̂อยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่บริเวณถนน

พระราม 9 และอยู่ติดกบัโครงการขนส่งมวลชนที
สําคญัคือรถไฟฟ้ามหานคร  ประกอบกบัยูนิลีเวอร์ 

ไทย เทรดดิง̂ ได้ลงทนุตกแต่งพืน̂ที
ภายในโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังานทัง̂หมด ซึ
ง

หากยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ จะย้ายสถานที
เช่าก็อาจจะมีต้นทุนในการดําเนินการ (Switching 

Cost) ที
ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงอาจเป็นเหตุจูงใจที
จะทําให้ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ไม่

ตดัสินใจย้ายสถานที
เช่าจากโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ไปยงัสถานที
อื
น  
 

หมายเหตุ: /1 คาดว่ากองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรกประมาณเดือนเมษายน 

2560 
 

3) ความเสี ยงที อาจเกิดขึ Fนอันเป็นผลจากการทื กองทรัสต์ฯ กู้ยืมเงนิ 
 

เนื
องจากในการระดมทนุครัง̂นี ̂กองทรัสต์ฯ มีความประสงค์ที
จะกู้ ยืมเงินเพื
อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ
งใน

การลงทนุในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรก โดยผู้จดัการกองทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณา

รายละเอียด เงื
อนไขในการชําระเงินคืน ประกอบกับการประมาณการทางการเงินแล้ว มีความเห็นว่า 

กองทรัสต์ฯ มีความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ดังกล่าว แต่อาจมีความเสี
ยงเกิดขึน̂จากความผันผวน

ของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย̂ ประกอบกบัการชําระคืนเงินต้นนัน̂ กองทรัสต์ฯ จะต้องดําเนินการ

ชําระเป็นรายไตรมาสภายหลังระยะเวลาปลอดเงินต้น โดยทยอยผ่อนชําระเป็นสัดส่วนที
เพิ
มขึน̂
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จนกระทั
งครบทัง̂จํานวนภายในระยะเวลาสญัญาเงินกู้  ทัง̂นี ̂การชําระเงินต้นจะอยู่ระหว่างร้อยละ 1.00 

ถึงร้อยละ 20.00 ต่อปี ของจํานวนเงินกู้ ของกองทรัสต์ฯ หรือไม่เกินทัง̂สิน̂ประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี 

(คํานวณจากประมาณการเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับการลงทนุมลูค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท) ซึ
งสํารอง

จากกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ทําให้

กองทรัสต์ฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบีย̂และเงินต้น และกระทบต่อความสามารถของ

กองทรัสต์ฯ ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โปรดศึกษารายละเอียดและเงื
อนไข

เกี
ยวกบัร่างสญัญากู้ ยืมเงิน ได้ในส่วนที
 2 ข้อ 2.9.1 สรุปสาระสําคญัของสญัญากู้ ยืมเงิน 
 

นอกจากนี ̂ในกรณีที
มีการกู้ ยืมเงินใหม่เพื
อมาชําระหนีกู้̂ ยืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์ฯ อาจมีความ

เสี
ยงที
ข้อตกลงบางข้อในสญัญากู้ ยืมเงินฉบบัใหม่อาจไม่ดีเท่ากบัข้อตกลงบางข้อในสญัญากู้ ยืมเงินฉบบั

เดิม เช่น เมื
อกองทรัสต์ฯ มีการกู้ยืมเงินใหม่เพื
อมาชําระหนีกู้̂ ยืมเดิมเพื
อขยายเวลาการชําระเงินกู้  เงื
อนไข

บางข้อภายใต้สญัญาฉบบัใหม่อาจไม่ดีเท่ากบัสญัญาฉบบัเดิม หรือในกรณีที
มีการกู้ ยืมเงินเพิ
มเติม อาจ

มีข้อสญัญาบางประการซึ
งจํากดัการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ  
 

ทัง̂นี ̂ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องบริหารจัดการกองทรัสต์ฯ โดยคํานึงถึงความเสี
ยงดังกล่าว โดยจะจัดให้มี

มาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้ม

อตัราดอกเบีย̂อย่างสมํ
าเสมอ นอกจากนี ̂ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เครื
องมือทางการเงินเพื
อลด

ความเสี
ยงดังกล่าว เช่น บริการธุรกรรมแลกเปลี
ยนอตัราดอกเบีย̂ หรือดําเนินการใด ๆ กับเจ้าหนี ̂เช่น 

การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี ̂การผ่อนผนัเงื
อนไขที
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์ฯ 

เป็นต้น โดยกองทรัสต์ฯ จะดําเนินการดงักล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 
 

4) ความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวกับการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ มีดังต่อไปนี F (สามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ มเตมิได้ในหนังสือชี Fชวน ส่วนที  2 เรื อง ปัจจัยความเสี ยง) 
 

1. กองทรัสต์ฯ เป็นทรัสต์ที
อยู่ระหว่างการก่อตัง̂ โดยยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที
นักลงทุน

สามารถอ้างองิใน การพจิารณาตดัสินใจเข้าลงทนุ 

2. สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนและการปันส่วนแบง่ผลกาไรตามสมมติฐาน

มีความไม่แน่นอน และขึน̂อยู่กับความเสี
ยง การแข่งขัน และความไม่แน่นอนทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ การเงิน และกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง ซึ
งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที
แท้จริงแตกต่าง

จากที
ประมาณการไว้อย่างมีนยัสําคญัและอาจส่งผลต่อมลูค่าที
ได้ลงทนุในกองทรัสต์ฯ 
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3. ความเสี
ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ฯ ขึน̂อยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ 

และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุน

ครัง̂แรก 

4. ความเสี
ยงจากการที
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสัญญาที
เกี
ยวข้องกับการลงทุน การบริหาร หรือ

การจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรก 

5. ข้อจํากดัในการจดัหาประโยชน์ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน 

14.11.2 ความเสี ยงที เกี ยวกับทรัพย์สินที จะเข้าลงทุนครัFงแรก 

1) ความเสี ยงในการที  กลุ่มบริษัท GLAND จะพัฒนาโครงการย่อยอื น ๆ ภายในโครงการเดอะ  

แกรนด์ พระราม 9 ไม่เป็นไปตามรูปแบบและแนวทาง (Concept) ที กําหนดไว้ในวันก่อนที 

กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที จะเข้าลงทุนครัFงแรก หรือพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์ 

พระราม 9 ไม่เสร็จเรียบร้อยตามที คาดการณ์ไว้ 

เนื
องจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นโครงการย่อยภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ
งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที
 กลุ่มบริษัท GLAND  กําลงัพฒันาขึน̂ให้มีลกัษณะ
เป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่ในบริเวณถนนพระราม 9 ซึ
งประกอบไป
ด้วยโครงการศูนย์การค้า โครงการอาคารชุดเพื
ออยู่อาศัย โครงการอาคารสํานักงาน โครงการโรงแรม 
และอื
น ๆ ดงันัน̂ หากสถานการณ์เปลี
ยนแปลง ด้วยเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ/
หรือ GLAND Sterling Equity และ/หรือ กลุ่มบริษัท GLAND  อาจไม่สามารถพฒันาโครงการย่อยอื
น ๆ 
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้เป็นไปตามรูปแบบและแนวทาง (Concept) ที
กําหนดไว้ใน
วันก่อนที
กองทรัสต์ฯ  เข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก หรือพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์ 
พระราม 9 ไม่เสร็จเรียบร้อยตามที
คาดการณ์ไว้ หรือ อาจมีการเปลี
ยนแปลงรูปแบบของโครงการเดอะ 
แกรนด์ พระราม 9 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯ จึงอาจมีความเสี
ยงจาก
การที
สภาพแวดล้อมโดยรวมของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 เปลี
ยนแปลงไปจากที
คาดการณ์ไว้ 
อนัอาจส่งผลกระทบถงึภาพลักษณ์โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และโครงการยูนิ
ลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ที
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุน ซึ
งอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าพืน̂ที
หรือ
ต่ออายสุญัญาเช่าในทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรกของผู้ให้เช่าเดิมหรือผู้ เช่ารายใหม่ รวมทัง̂อาจส่งผล
ให้การจดัหาผู้ เช่ามาเช่าพืน̂ที
ในโครงการทัง̂สองโครงการดงักล่าวดําเนินการได้ยากขึน̂  

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง GLAND Sterling Equity และกองทรัสต์ฯ 

GLAND Sterling Equity และ/หรือ กลุ่มบริษัท GLAND มีความประสงค์และมีแผนการที
จะพัฒนา
โครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ
งโครงการย่อยอื
น ๆ นัน̂ รวมถึง โครงการ
อาคารสํานักงานในส่วนที
ไม่ใช่ทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก ดังนัน̂ กองทรัสต์ฯ อาจมีความเสี
ยง
เพิ
มขึน̂ในอนาคตหากการพฒันาโครงการสํานกังานดงักล่าวแล้วเสร็จ เนื
องจากผู้ เช่าพืน̂ที
ของกองทรัสต์
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ฯ บางส่วนอาจต้องการย้ายสถานที
เช่า หรือผู้ เช่ารายใหม่อาจสนใจที
จะเช่าพืน̂ที
ในโครงการอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่มากกว่าทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท GLAND ได้วาง
รูปแบบ ของโครงการสํานกังานแต่ละโครงการภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ไว้แตกต่างกัน 
โดยโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นอาคารสํานักงานเกรด B+ ถึง A- โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์  เป็น
อาคารสํานักงานเกรด A ในขณะที
 โครงการจี ทาวเวอร์ ซึ
งเป็นโครงการย่อยในโครงการเดอะ แกรนด์ 
พระราม 9 ที
อยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะนี ̂และไม่ใช่ทรัพย์สินที
จะเข้าลงทุนครัง̂แรก เป็นอาคาร
สํานกังานเกรด A+ โดยมีอัตราค่าเช่า และค่าบริการที
สูงกว่า โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคาร
สํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ซึ
งทําให้โครงการย่อยในโครงการเดอะ 
 แกรนด์ พระราม 9 แต่ละโครงการมีเป้าหมายของกลุ่มผู้ เช่าและอตัราค่าเช่าที
แตกต่างกนั 

อนึ
ง เพื
อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจจะเกิดขึน̂ GLAND และ Sterling Equity สญัญาว่า 
GLAND Sterling Equity และกลุ่มบริษัท GLAND จะไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการชกัชวน เชิญชวน 
หรือจูงใจเพื
อให้ผู้ เช่าพืน̂ที
สํานักงานและผู้ รับบริการภายในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคาร
สํานักงาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานักงาน ไปเช่าพืน̂ที
สํานักงานของโครงการอื
นที

ประกอบกิจการอาคารสํานกังานให้เช่าภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9  

นอกจากนี ̂GLAND และ Sterling Equity ตกลงว่า นบัจากวนัที
กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
จะเข้า
ลงทุนครัง̂แรก การกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายใหม่ของโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้องไม่เป็นการ
แข่งขนักับการให้เช่าพืน̂สํานกังานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ของโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน รวมถึงการไม่ให้การ
สนับสนุนหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ซึ
งไม่เป็นไปตามปกติทาง
การค้า เพื
อจงูใจให้เข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ทัง̂นี ̂ตามเงื
อนไขและข้อกําหนดในสัญญาตกลง
กระทําการ GLAND และ Sterling Equity ตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพืน̂ที

สํานกังาน (Occupancy Rate) ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน หรือโครงการยูนิ
ลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน ตํ
ากว่าร้อยละ 92 GLAND และ Sterling Equity และ/หรือ บุคคลที

เกี
ยวข้องกบั GLAND หรือ Sterling Equity จะกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานกังานที
ให้
เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม ่ของโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 
ให้สูงกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายใหม่ ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสํานกังาน และ/หรือ สูงกว่าร้อยละ 10 
ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ใน
โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน 

รวมทัง̂ภายในระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที
กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วน
อาคารสํานกังาน และ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ส่วนอาคารสํานกังาน หาก GLAND หรือ Sterling Equity 
และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวข้องกบั GLAND หรือ Sterling Equity มีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือ
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ให้เช่า (ที
มิใช่เป็นการให้เช่าพืน̂ที
ในการดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
สํานักงานแก่ลูกค้าทั
วไปตามปกติทาง
การค้า) ไม่ว่าทัง̂หมดหรือแต่บางส่วนของทรัพย์สินที
ใช้ในการประกอบธรุกิจพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าที
อยู่ใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 GLAND และ Sterling Equity ตกลงว่า GLAND หรือ Sterling Equity 
และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบั GLAND หรือ Sterling Equity จะดําเนินการให้กองทรัสต์ฯ ได้รับสิทธิใน
การปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวนัน̂ โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ
มเติมได้ในหนังสือชีช̂วนส่วนที
 2 ข้อ 2.6.1.3 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาตกลงกระทําการ 
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และข้อ 2.6.2.3 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาตกลงกระทําการ โครงการ
ยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ 

 

3) ความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวกับทรัพย์สินที จะเข้าลงทุนครัFงแรกมีดังต่อไปนี F (สามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ มเตมิได้ในหนังสือชี Fชวน ส่วนที  2 เรื อง ปัจจัยความเสี ยง) 
 

1. ความเสี
ยงในสิทธิการใช้ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของทรัพย์สินที
จะเข้าลงทนุครัง̂แรก 

2. ความเสี
ยงจากการปรับปรุงซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที
เป็นสาระสําคญัและมีผลกระทบ

ต่อการจดัหาประโยชน์ 

3. ความเสี
ยงในการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่า

ที
เหลืออยู่ 

4. ความเสี
ยงเกี
ยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีที
ทรัพย์สินที
จะเข้า

ลงทุนครัง̂แรกเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้ มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที
กองทรัสต์ฯ อาจ

สญูเสีย 

5. ความเสี
ยงที
กองทรัสต์ฯ เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สงูกวา่มลูค่าตามการประเมินมูลค่าโดยผู้

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ
งอาจมีความเสี
ยงในการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินทาง

บญัชีและกองทรัสต์ฯ อาจต้องมีการลดทนุเพื
อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วย 

14.11.3 ความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ใน
หนังสือชี Fชวน ส่วนที  2 เรื อง ปัจจัยความเสี ยง) 

1) ความเสี
ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจซึ
งอาจมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์ 

2) ความเสี
ยงจากการแข่งขนัที
สงูขึน̂ 

3) ความเสี
ยงจากการที
กองทรัสต์ฯ อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ล่าช้า 

4) ความเสี
ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที
ดิน 

5) ความเสี
ยงทางการเมือง 

6) ความเสี
ยงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 

7) ความเสี
ยงจากการตรวจสอบข้อมลูก่อนการเข้าลงทนุ 
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14.11.4 ความเสี ยงเกี ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเตมิได้ในหนังสือชี Fชวน 
ส่วนที  2 เรื อง ปัจจัยความเสี ยง) 

1) ความเสี
ยงอันเกิดจากการที
ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
 อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

2) ราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

3) การเปลี
ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

4) การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

5) ราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลี
ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

6) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ อาจมิได้เป็นมูลค่าที
แท้จริงซึ
งกองทรัสต์ฯ จะได้รับหากมีการ

จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง̂หมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์ฯ 

7) ความเสี
ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ̂ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

8) ความเสี
ยงจากการใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ฯ ในการกําหนดราคาซือ̂ขายหน่วยทรัสต์ 

9) ความเสี
ยงอนัอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง̂จานวน 

10) ความเสี
ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

15. การเลิกกองทรัสต์ฯ 

ภายหลงัการจดัตัง̂กองทรัสต์ฯ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ฯ เมื
อปรากฏเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ̂

1) เมื
อจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย 

2) เมื
อมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลกั และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื
อให้กองทรัสต์ฯ ลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที
จําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัดงักล่าว 

3) กรณีที
มีเหตุต้องเปลี
ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ ที
มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการ

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที
สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นบัแต่วนัที
การ

ปฏิบตัิหน้าที
ของผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิน̂สุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามอย่างดีที
สุดในการขอ

มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อแต่งตัง̂ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถแต่งตัง̂ผู้ จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงักล่าวนี ̂ให้ทรัสตีขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์ฯ 

4) เมื
อมีเหตุต้องเปลี
ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตัง̂ทรัสตีรายใหม่ เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี
ยงได้ และผู้มี

ส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตัง̂ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มิอาจแต่งตัง̂ได้ 

5) เมื
อที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ฯ ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ 

6) ในกรณีที
มีการควบรวมกองทรัสต์ฯ กับกองทรัสต์อื
น และกฎหมายที
เกี
ยวข้องกําหนดให้มีการเลิก

กองทรัสต์ฯ 
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7) เหตอืุ
นตามที
สํานกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

16. การดาํเนินการเมื อมีการเลิกกองทรัสต์ฯ ที กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั Fงทรัสต์ 

เมื
อกองทรัสต์ฯ สิน̂สดุลง ให้ทรัสตีดําเนินการชําระบญัชีเองหรือจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีเพื
อทําหน้าที
ชําระสะสางหนีส̂ินและ

ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามลําดบัดงัต่อไปนี ̂

1) ค่าใช้จ่ายที
เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจดัสรรทรัพย์สิน 

2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที
ต้องชําระและที
ค้างชําระ 

3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติทรัสต์เพื
อการทําธุรกรรมใน

ตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พระราชบัญญัติทรัสต์”) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ รับประโยชน์ตาม

มาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ของพระราชบญัญัติทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวกบัหรือ

เกี
ยวเนื
องมาจากการจัดการกองทรัสต์ฯ ที
ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ฯ ได้โดยชอบ และ

ค่าตอบแทนทรัสตี 

4) หนีอ̂ย่างอื
น 

ในกรณีที
ทรัพย์สินในกองทรัสต์ฯ มีไม่เพียงพอที
จะจดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนีใ̂นลําดบัใดจนครบ ให้ทรัสตีชําระ

หนีใ̂นลําดบันัน̂โดยเฉลี
ยตามส่วนของมลูหนี ̂

ในกรณีที
เมื
อได้หกัค่าใช้จ่ายและชําระหนีต̂ามวรรคหนึ
งแล้ว หากกองทรัสต์ฯ มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ทรัสตีจดัสรรส่วนที


คงเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทัง̂นี ̂หากกองทรัสต์ฯ สิน̂สดุลงเนื
องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบญัชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตัง̂ทรัสตีรายใหม่

เพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเลี
ยงได้ตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในพระราชบญัญัติทรัสต์ ให้ผู้ ชําระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน

พิทกัษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณีเป็นผู้ทําหน้าที
แทนทรัสตีในการรวบรวม จําหน่าย หรือจดัสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิน̂ 

17. ที ปรึกษาทางการเงนิ 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ที
ตัง̂สํานกังานใหญ่: อาคาร 2 ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที
ตัง̂สํานกังานใหญ่: เลขที
 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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18. นายทะเบียน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

19. ผู้สอบบัญชี 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน̂ 3 33 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

20. รอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม (โดยวนัสิน̂สดุรอบระยะเวลาบญัชีแรกคือวนัที
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

21. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ 

1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที


ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที
จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน̂แบ่งเป็น 

ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 

(Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทัง̂นี ̂ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง̂ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่ กรณีที
กองทรัสต์ฯ มีการเพิ
มทุน กองทรัสต์ฯ อาจ

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง̂ต่อรอบปีบญัชีได้ เพื
อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

(โดยจะเริ
มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรัสต์ฯ หากกองทรัสต์ฯ มีกําไร

เพียงพอที
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 
 

อนึ
ง กําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วตามข้อนีใ̂ห้หมายถงึกําไรที
ปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี ̂

(1.1) การหกักําไรที
ยงัไม่เกิดขึน̂ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

ค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ รวมทัง̂การปรับปรุงด้วยรายการอื
นตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื
อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ 

(1.2) การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื
อการชําระหนีเ̂งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ

กองทรัสต์ฯ ตามวงเงินที
ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช̂วน หรือแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี แล้วแต่กรณี 

2) ในกรณีที
กองทรัสต์ฯ มีกําไรสะสมที
อ้างองิจากกําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ฯ ตามข้อ 

1) ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จากกําไร

สะสมดงักล่าวด้วยก็ได้  
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3) ในกรณีที
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เพื
อระบุชื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดงัต่อไปนี ̂

(3.1) ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) 

ภายใน 90  วันนบัแต่วันสิน̂รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนบัแต่วันปิด

สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อกําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

เงื อนไขเพิ มเตมิ: 

เว้นแต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับงวดปีบญัชีแรก   ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนรายปี การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน̂อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ซึ
งหากประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปีใด มีมูลค่า

ตํ
ากว่าหรือเท่ากับ 0.10บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน

ครัง̂นัน̂ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื
อนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที
จะให้

มีการจ่ายในงวดถดัไป  ทัง̂นีเ̂งื
อนไขข้างต้นต้องไม่ขดักบัข้อ 1) 

(3.2) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) 

(หากมี) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน̂รอบระยะเวลาบญัชีสําหรับ ไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์

ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

เงื อนไขเพิ มเตมิ: 

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

จะขึน̂อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งหากประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายต่อ

หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลูค่าตํ
ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ขอ

สงวนสิทธิที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง̂นัน̂ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื
อ

นําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที
จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไป

ตามที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂เว้นแต่กรณีที
 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื
น

ใดที
มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ประกาศ กําหนด สั
งการ เห็นชอบ 

และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื
น ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน̂ 
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22. ข้อจาํกัดในการจ่ายผลประโยชน์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
 มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีชื
อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อกําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เกินกว่าอตัราที
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บคุคลหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันนัน̂จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที
 ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที
ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

23. การเพิ ม/ลดทุนของกองทรัสต์ฯ 

23.1. เหตุในการเพิ มทุน 

1) เพื
อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์โดยทางอ้อมตามหลักเกณฑ์และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกี
ยวข้อง เพิ
มเติมจาก

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ที
มีอยู่เดิม  

2) เพื
อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรือ

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที
จะใช้หาผลประโยชน์ 

หรือให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที
เปลี
ยนแปลงไป 

3) เพื
อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ
มเติมบนที
ดินที
มีอยู่แล้ว ซึ
งเป็นของกองทรัสต์หรือที
กองทรัสต์มีสิทธิ

การเช่า เพื
อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือเพื
อให้สอดคล้องกบัสภาพตลาด

หรือความต้องการของลกูค้าที
เปลี
ยนแปลงไป 

4) เพื
อชําระเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

5) เพื
อลงทุนในทรัพย์สินอื
นตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที
กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที


เกี
ยวข้อง 

6) เพื
อเหตอืุ
นตามที
สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

7) เพื
อเหตุอื
นใดที
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรและจําเป็นให้มีการเพิ
มทุน ซึ
งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมาย หรือกฎระเบียบของสํานกังาน ก.ล.ต. 

23.2. กระบวนการเพิ มทุน 

1) การเพิ
มทนุของกองทรัสต์ฯ จะกระทําได้ต่อเมื
อไม่ขดัหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง̂กองทรัสต์ฯ 

และบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ

คําสั
งที
ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
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2) การเพิ
มทนุของกองทรัสต์ฯ จะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
อนุมตัิให้เพิ
มทุน ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง̂หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ
มเติมดงัต่อไปนี ̂

2.1) การเพิ
มทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย 

ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ
งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียง

ทัง̂หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ
มทนุ 

2.2) ในกรณีที
เป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อการเพิ
มทุนแบบมอบอํานาจทั
วไป 

(General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที
แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิ
มทุนจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข และวิธีการใน

การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ เกี
ยวกบัการเพิ
มทุนของบริษัทจดทะเบียน

โดยอนุโลม และตามแนวทางที
สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพื
อให้เกิดความ

ชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้ามี) ทัง̂นี ̂การเพิ
มทุนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที


ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ
มทนุ 

3) ในกรณีที
เป็นการเพิ
มทนุเพื
อลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติม ได้ผ่านกระบวนการเกี
ยวกบัการได้มาซึ
ง

ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ตามที
กําหนดในสัญญาก่อตัง̂ทรัสต์และหากเป็นการทําธุรกรรมระหว่าง

กองทรัสต์ฯ กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องผ่านการ

ดําเนินการตามสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ 

4) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ 

23.3. เหตุในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 

1) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที
เหลืออยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง̂นี ̂ต้องปรากฏ

ข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 

2) กองทรัสต์มีการเพิ
มทนุเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม แต่ปรากฏเหตุขดัข้องในภายหลงั ทํา

ให้ไม่สามารถได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนอนัเป็นไปตามสัญญาที
เกี
ยวข้อง ซึ
งได้ระบุไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมลูแล้ว 

3) กองทรัสต์มีการเพิ
มทนุเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม แต่ปรากฏเหตุขดัข้องในภายหลงั ทํา

ให้ไม่สามารถได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

4) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที
ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที


ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที
กําหนดไว้ในข้อ 15 แห่งสญัญานี ̂
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5) กรณีอื
นใดที
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

23.4. กระบวนการลดทนุ 

1) การลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ฯ จะกระทําได้ต่อเมื
อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง̂

กองทรัสต์ฯ บทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิทรัสต์ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 

หรือคําสั
งที
ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว\ 

2) ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตัิให้ลดทุนชําระแล้วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง̂หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทนุชําระแล้วด้วยวิธีการลดมลูค่าหน่วยทรัสต์ให้ตํ
าลงเท่านัน̂ 

4) ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลี
ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีชื
ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วัน

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ที
ใช้ในการลดทุนชําระแล้ว

จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทัง̂นี ̂เงินที


เฉลี
ยคืนต้องไม่ได้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ฯ  

5) กระบวนการลดทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ

รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการที
สํานกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดในอนาคตที
เกี
ยวข้องด้วย 

 

24. ข้อจาํกัดในการโอน 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่กรณีต่อไปนี ̂

1) การโอนหน่วยทรัสต์นัน̂เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีสญัชาติต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ฯ เกิน

กว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้ทัง̂หมด ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ หรือ 

2) การโอนหน่วยทรัสต์นัน̂เป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใด ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี 

รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและ

เงื
อนไขของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

 

25. การออกและส่งมอบเอกสารสทิธิ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง̂บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบักองทรัสต์ฯ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที
จองซือ̂ในการเสนอขายครัง̂นีแ̂ล้ว กล่าวคือ ผู้จองซือ̂

สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ̂ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทันที ทัง̂นี ^

เพื
อให้ผู้จองซือ̂สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ทนัทีที
ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ฯ เริ
มทําการซือ̂ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ซึ
งแตกต่างจากกรณีที
ผู้จองซือ̂จะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซือ̂
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หลกัทรัพย์จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ดงันัน̂ในการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ในครัง̂นีผู้̂จองซือ̂สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ
ง ใน 3 กรณี ดงัต่อไปนีคื̂อ 

1) ในกรณีที
ผู้ จองซือ̂ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้ จองซือ̂นายทะเบียน

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนที
ได้รับการ

จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื
อ ที
อยู่ที
ระบไุว้ในใบจองซือ̂ภายใน 

15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดทําการจองซือ̂หน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวนัปิดทําการจองซือ̂) ในกรณีนี ̂ผู้ ได้รับ

การจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้จนกว่าจะได้รับ

ใบทรัสต์ ซึ
งอาจจะได้รับภายหลงัจากที
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซือ̂ขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 

2) ในกรณีที
ผู้ จองซือ̂ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชี

ของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ
ง ผู้จองซือ̂จะต้องมีบญัชีซือ̂ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ̂นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชื
อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด เพื
อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหน่วยทรัสต์ที


บริษัทหลักทรัพย์นัน̂ฝากอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ̂ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิด

การจองซือ̂ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าวจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหน่วยทรัสต์ที
ผู้ จองซือ̂

ฝากไว้ ในกรณีนี ̂ผู้ ที
ได้รับจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที
ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 

ได้ทนัทีที
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ทําการซือ̂ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

(SET)  

ในกรณีที
ผู้จองซือ̂เลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 2. ชื
อของผู้จองซือ̂ในใบจองซือ̂จะต้องตรงกบัชื
อ

เจ้าของบญัชีซือ̂ขายหลักทรัพย์ที
ผู้จองซือ̂ประสงค์ที
จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์

ดงักล่าว มิฉะนัน̂ แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที
จะดําเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ̂ ดงัมี

รายละเอียดและวิธีการตามข้อ 1. แทน 

3) ในกรณีที
ผู้จองซือ̂ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที
จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย

ผู้จองซือ̂ประสงค์ที
จะฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที
 600 ในกรณีนี ̂

กองทรัสต์ฯ จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ที
ได้รับการจดัสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนที
ผู้จองซื ̂ได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชี

ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที
 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ̂ ภายใน 7 วนัทํา

การนับจากวนัปิดการจองซือ̂ และหากผู้จองซือ̂ ต้องการจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้

ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที
  600 ผู้ จองซือ̂ สามารถติดต่อได้ที
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ
งจะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราที
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด ทัง̂นี ̂การถอน หน่วยทรัสต์ที
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ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที
 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันัน̂ ผู้

จองซือ̂ ที
นําฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ทันภายในวันที


หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เริ
มทําการซือ̂ ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 

ทัง̂นี ̂หากผู้จองซือ̂ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ
งในใบจองซือ̂ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนาม

ของผู้จองซือ̂ตามข้อ 1. ให้แก่ผู้จองซือ̂ 

26. การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้จดัทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วนัทําการสุดท้ายของแต่ละไตร

มาส ซึ
งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ว ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนัน̂ 

นอกจากนี ̂ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัทําและส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วนัทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน

ให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดย การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์มี

หลกัเกณฑ์ ดงันี ̂

1) ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ

สํานกังานสํานกังาน ก.ล.ต. เกี
ยวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั 

2) การประเมินมลูค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินรายเดียวกนัติดต่อกนัเกินสองครัง̂ 

3) ต้องดําเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรูปแบบที
กําหนดในสญัญาเพื
อวตัถุประสงค์สาธารณะในการ

เปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุและผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

4) ต้องมีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกหนึ
งปีนับแต่วันที
มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเต็ม

รูปแบบครัง̂ล่าสุด 

27. หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยทรัสต์ไม่ถูกต้อง 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งเปิดเผยเหตุการณ์และการเปลี
ยนแปลงโดยทนัทีและแก้ไขนําส่งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

28. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

สิทธิและความรับผิดชอบเป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สามารถสรุปได้ดงันี ̂

1) การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพนัธ์ในลักษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์

กบัทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือลกัษณะอื
นใด ระหว่างทรัสตี

และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และในระหวา่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกนั 
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2) การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ไม่

เพียงพอต่อการชําระหนีใ̂ห้แก่ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข̂องกองทรัสต์ฯ โดยทรัสตี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ และเจ้าหนีข̂องกองทรัสต์ฯ จะบงัคบัชําระหนีไ̂ด้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ เท่านัน̂ 

3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกําไร หลังหัก ค่า

สํารองต่าง ๆ ตามที
กฎหมายอนุญาตให้กองทรัสต์ฯ หักได้ ซึ
งรวมถึงกําไรที
ยังไม่เกิดขึน̂ (Unrealized 

Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ รวมทัง̂การปรับปรุง

ด้วยรายการอื
นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื
อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ฯ 

รายการเงินสํารองเพื
อการชําระหนีเ̂งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ฯ ตามวงเงินที
ได้

ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช̂วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และมีสิทธิเรียก

ให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ฯ ที
ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนตํ
ากว่ามูลค่า

หน่วยทรัสต์  

4) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ตีความสญัญานีไ̂ปในทางที
ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามข้อ (1) ข้อ (2) 

และข้อ (3) 

5) การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิjและสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ฯ โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ
งส่วนใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้

โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ฯ คืนจากบุคคลภายนอก ในกรณีที
ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ฯ ไม่

เป็นไปตามที
กําหนดไว้ในสัญญานี ̂หรือพระราชบญัญัติทรัสต์ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ฯ ถูก

จําหน่ายจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทัง̂นี ̂ตามหลกัเกณฑ์ที
พระราชบญัญตัิทรัสต์กําหนด 

6) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมต้่องรับผิดต่อผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอื
นใดเพิ
มเติมให้แก่กองทรัสต์

ฯ หลงัจากที
ได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื
นใดเพิ
มเติมอีก

สําหรับหน่วยทรัสต์ที
ถือนัน̂ 

7) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และ

แสดงความเห็นเกี
ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ฯ ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที
กฎหมายที
เกี
ยวข้องและสญัญานีกํ̂าหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ

เข้าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ที
ไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญาฉบบันี ̂ของ

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ซึ
งเรื
องดงักล่าวให้ถือเป็นอํานาจและดุลพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัส

ตี แล้วแต่กรณี 
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8) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะรายมีสิทธิลงมติเพื
อแก้ไขเพิ
มเติมสญัญานี ̂หรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยเป็นไปตาม

เงื
อนไขและหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญานี ̂ซึ
งทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ
มเติมสญัญานี ̂

หรือแก้ไขวิธีการจดัการ เมื
อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂

9) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที
จะได้รับเงินคืนเมื
อเลิกกองทรัสต์ฯ หรือลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์ฯ 

นัน̂ ทรัสตีซึ
งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที
เกี
ยวกับการชําระบญัชีกองทรัสต์ฯ อาจจัดให้มีผู้ชําระบญัชีทําหน้าที
เป็น

ผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂อนึ
ง ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ

เงินคืนก็ต่อเมื
อกองทรัสต์ฯ มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้หกัค่าใช้จ่ายและชําระหนีข̂องกองทรัสต์ฯ 

เมื
อเลิกกองทรัสต์ฯ แล้วเท่านัน̂ สําหรับกรณีการลดทุนชําระแล้วให้ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ดําเนินการเฉลี
ย

เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และประกาศอื
นๆ ที
เกี
ยวข้องตามที


สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

29. ช่องทางที ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาํเนาสัญญาก่อตั Fงทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตัง̂ทรัสต์ได้ที
ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทําการของ

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี 

30. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

ชื อบริษัท บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
วันที จดทะเบียนจัดตัFงบริษัท 15 สิงหาคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 

การได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการปฏิบตัิหน้าที
ผู้จดัการกองทรัสต์เพื
อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) เมื
อวนัที
 22 ธนัวาคม พ.ศ.2559 

รายชื
อกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์  

ลําดับที  ชื อ ตาํแหน่ง 

1. พลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์ กรรมการ 
3. นายเจตรมงคล  บญุดีเจริญ กรรมการ 

โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม คือ นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ลงลายมือชื
อร่วมกบั นายเจตรมงคล บญุดีเจริญ 

พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

หน้า 40 

  



ผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 ชื อ 

1 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั 

Grand Canal Land Public Company Limited

2 บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ̂แมเนจเม้นท์ จํากดั

GLAND Property Management Co

3 บริษัท เบล็ แอสเซทส์ จํากดั 

Belle Assets Co., Ltd. 

 

โครงสร้างผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง̂ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตัิหน้าที
ใน

การเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ในอัตราค่าธรรมเนียมพืน̂ฐานไม่เกินร้อยละ 

กองทรัสต์ฯ ต่อปี ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าที
จะมีการชําระค่าตอบแทนซึ
งกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง̂
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จาํนวนหุ้นที ถือ

(หุ้น) 

ร้อยละของจาํนวน

หุ้นที จาํหน่ายได้

แล้วทั Fงหมด 

แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

Grand Canal Land Public Company Limited 

999,998 99.9998

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ̂แมเนจเม้นท์ จํากดั 

GLAND Property Management Co., Ltd. 

1 0.0001

 1 0.0001

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง̂ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตัิหน้าที
ใน

การเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ในอัตราค่าธรรมเนียมพืน̂ฐานไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ต่อปี ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าที
จะมีการชําระค่าตอบแทนซึ
งกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง̂

อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 
GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

ร้อยละของจาํนวน

หุ้นที จาํหน่ายได้

แล้วทั Fงหมด (%) 

9998 

0001 

0001 

 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง̂ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตัิหน้าที
ใน

นสุทธิ (NAV) ของ

ต่อปี ณ วันทําการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าที
จะมีการชําระค่าตอบแทนซึ
งกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง̂
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ผู้จดัการกองทรัสต์ นอกจากนี ̂ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัสามารถได้รับค่าธรรมเนียมอื
นในการบริหารและจัดการทรัพย์สินตาม

รายละเอียดในหนงัสือชีช̂วนส่วนที
 2 ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ฯ 

 

31. ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 

(ณ วนัที
 17 เมษายน 2560) 

ลําดบั ชื
อ-สกลุ จํานวน
หน่วยทรัสต์ที
ถือ 

ร้อยละของ
หน่วยทรัสต์ที

ออกจําหน่าย 

(%) 
1 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) 74,965,300 15.00% 
2 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,000,200 3.40% 
 บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,000,200 3.40% 
 บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 17,000,200 3.40% 
5 บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 15,000,200 3.00% 
6 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 14,637,400 2.93% 
7 บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จํากดั(มหาชน) 14,000,200 2.80% 
8 บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 10,000,200 2.00% 
 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 10,000,200 2.00% 
10 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 9,250,200 1.85% 
 เค พร็อพเพอร์ตี ̂เซคเตอร์ 9,250,200 1.85% 
12 สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 7,468,700 1.49% 
13 ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ̂อนิคมั พลสั 7,305,200 1.46% 
14 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) โดย บลจ.ไทย

พาณิชย์ จํากดั 4 6,955,000 1.39% 
15 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) (ตราสารอื
น ๆ) 5,000,200 1.00% 
16 บริษัท ธนชาต จํากดั (มหาชน) 4,170,200 0.83% 
17 นายนพพร บญุลาโภ 4,000,000 0.80% 
18 นาย ศภุชยั จงศภุวิศาลกิจ 3,700,000 0.74% 
 นายสทุธเนตร ณ ระนอง 3,700,000 0.74% 
20 สํานกังานประกนัสงัคม (ว่างงาน) 3,062,167 0.61% 
21 อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) (ตราสารอื
น ๆ) 3,000,200 0.60% 
22 น.ส. ชมนาด หงษ์ทอง 3,000,000 0.60% 
 นาย วชัริศวร์ พงษ์พานิช 3,000,000 0.60% 
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ลําดบั ชื
อ-สกลุ จํานวน
หน่วยทรัสต์ที
ถือ 

ร้อยละของ
หน่วยทรัสต์ที

ออกจําหน่าย 

(%) 
 น.ส. มนตร์ลดา พงษ์พานิช 3,000,000 0.60% 
25 สํานกังานประกนัสงัคม (กองทนุเงินทดแทน) 2,987,480 0.60% 
26 ธนชาตหุ้นปันผล 2,617,600 0.52% 
27 นายสพุล เธียรเอี
ยมอนนัต์ 2,600,000 0.52% 
28 ซีไอเอ็มบ-ีพรินซเิพลิ สตราทีจิค อนิคมั ฟันด์ 2,564,500 0.51% 
 รวม (Total) 276,235,747 55.27% 

 

32. จาํนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์และการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ 

(ณ วนัที
 17 เมษายน 2560) 

 จํานวนราย จํานวนหน่วย ร้อยละของหน่วยทรัสต์
ที
ออกจําหน่าย (%) 

1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
เป็น Strategic unitholders    
1.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์
เดิมที
สามารถควบคมุกิจการทรัพย์สินหลกั 

1 74,965,300 15.00% 

1.2 กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร ของ
บคุคลตาม 1.1 รวมถึงบคุคลที
มีความสมัพนัธ์ 

7 6,340,000 1.27% 

1.3 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ถือหน่วยทรัสต์ > 5% - - - 
1.4 ผู้ มีอํานาจควบคมุของกองทรัสต์และทรัส
ตี 

- - - 

2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายยอ่ยที
ถือไม่ตํ
ากว่า 1 
หน่วยการซือ̂ขาย 

1,377 418,463,300 83.73% 

3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายยอ่ยที
ถือตํ
ากว่า 1 หน่วย
การซือ̂ขาย 

- - - 

รวมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั Fงสิ Fน 1,385 499,768,600 100.00% 
 

33. ผู้ถือหน่วยต่างด้าว 

(ณ วนัที
 17 เมษายน 2560) 

กองทรัสต์ฯ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว 3 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน 240,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนชําระ

แล้ว 
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34. สถติ ิ

วนัที
 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
(หนว่ย: บาท) 

การกระจายการลงทนุของมลูคา่ทรัพย์สิน 
(หนว่ย: บาท) 

 ต่อหน่วย รวม 
 

เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

เงินลงทนุตาม
มลูค่ายติุธรรม 

ทรัพย์สินอื
น เงินกู้ ยืม หนีส̂ินอื
น 

19 เมษายน 
2560 

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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จดัทําโดย 

บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 

ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีค̂รบถ้วนและถกูต้องทุกประการ 

 

 

_________________________________________ 

นายวรุิฬ เผ่าลินจง 

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
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ภาคผนวก 1: งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ 

วันที 1 มกราคม 2560 ถงึวันที  31 ธันวาคม 2560  

ข้อมูลที
ระบุในหัวข้อนีที̂
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อมูลในลักษณะที
เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

(Forward-looking Statement) โดยข้อมลูดงักล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการ และอยู่ภายใต้ความเสี
ยงและความ

ไม่แน่นอนบางประการ ซึ
งอาจทําให้ผลที
เกิดขึน̂จริงแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากที
ประมาณการไว้ ทัง̂นี ̂ข้อมลูในส่วนนีไ̂ม่

ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคํารับรอง คํารับประกัน หรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที
ถูกต้องของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที
ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะ

บรรลผุล เนื
องจากข้อมลูดงักล่าวจดัทําบนสมมติฐานในช่วงเวลาที
จดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ

เท่านัน̂ 

รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ปรากฎใน

ประมาณการของกองทรัสต์ฯ นอกจากนีป̂ระมาณการกําไรและเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ฯ ไม่ได้รับการ

ปรับปรุงสําหรับเหตกุารณ์ใด ๆ ที
เกิดขึน̂ภายหลงัวนัที
ของเอกสารฉบบันี ̂

ข้อมูลในส่วนนีอ̂ยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึ
งแม้จะมีการระบุตวัเลข ซึ
งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

และที
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตสุมผล ณ วนัที
จดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่

สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไมแ่น่นอนและความเสี
ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที


สําคญัจํานวนมาก ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และที
ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคมุได้ อีกทัง̂ยงั

ตัง̂อยู่บนสมมติฐานเกี
ยวกบัการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที
อาจเปลี
ยนแปลงได้ ดังนัน̂ ผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ และที
ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน̂จริง ดังนัน̂ ข้อมูล

ทางการเงินที
คาดกรรณ์ในเอกสารฉบบันีอ̂าจมีความแตกต่างจากผลที
เกิดขึน̂อย่างมีนยัสําคญั ผู้ลงทุนควรระมดัระวงัใน

การใช้ข้อมลูประมาณการในส่วนนี ̂

งบกําไรขาดทุนที
คาดคะเนตามสมมติฐาน เป็นส่วนหนึ
งของข้อมูลทางการเงินที
เกี
ยวกบัอนาคตที
จดัเตรียมโดยผู้จดัการ

กองทรัสต์ และที
ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดย EY Company Limited (“EY”) ซึ
งผู้ ลงทุนสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ
มเติมได้ในหนังสือชีช̂วน ทัง̂นี ̂รายงานประมาณการในส่วนนีมี̂สมมติฐานว่ากองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครัง̂

แรกในทรัพย์สินที
มูลค่า 5,997.68 ล้านบาทโดยจะมีแหล่งเงินจาก (1) เงินที
ได้มาจากการระดมทุนจํานวนประมาณ 

4,997.68 ล้านบาทและ (2) เงนิกู้ยืมระยะยาว 1,000.00 ล้านบาท  
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 งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร 

สําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันที  1 มกราคม 2560 ถงึวันที  31 ธันวาคม 2560   

 ล้านบาท 

รายได้  
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 628 
รายได้อื
น 60 
รวมรายได้ 688 
ค่าใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ (161) 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (31) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ฯ (27) 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (1) 
รวมค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงนิ (220) 
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงนิ 468 
ต้นทนุทางการเงิน (42) 
รายได้จากการลงทนุสุทธิก่อนปรับปรุง 426 
บวก: สภาพคล่องส่วนเกินจากการตดัจําหน่าย                                                      

ค่าใช้จ่ายการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 

1 
หกั: รายได้จากค่าเช่าคงที
ที
มิได้จ่ายชําระเป็นเงินสดจริง (62) 
เงนิสดสุทธิที สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ 365 

  

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน  
ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) 98.50% 
ประมาณการจาํนวนเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ซื Fอหน่วยทรัสต์ (ล้านบาท) 359 
  
ประมาณการจํานวนหน่วยทรัสต์ที
ออก (ล้านหน่วย) 499.76 
ประมาณการจํานวนเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.719 
ประมาณการสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทนุจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท) 0.001 
รวมประมาณการเงินที
จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย (บาท) 0.720 
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ภาคผนวก 2: ภาพรวมโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9  

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นส่วนหนึ
งของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ที
 
กลุ่มบริษัท GLAND พฒันาขึน̂มาให้มีลกัษณะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่ใจ
กลางกรุงเทพมหานคร โดยโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตัง̂อยู่บนเนือ̂ที
ประมาณ 73 ไร่ บริเวณหัวมุมถนน
พระราม 9  ตดัถนนรัชดาภิเษก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 สามารถเชื
อมต่อถนนสําคญัหลายสาย 
ซึ
งเป็นทําเลที
มีศกัยภาพในการตอบรับทกุการเดินทาง 

ภาพแสดงโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ที มา: GLAND 

 

 

 

 

โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 
1.  โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9 
2.  โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 
3.  โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 
4.  โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
5.  โครงการโรงแรม 
6.  โครงการ Arcade 
7.  โครงการ Super Tower และส่วนศนูย์ประชุม 
Central : โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์  
พระราม 9 
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ภาพแสดงตําแหน่งที ตั Fงของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 

  

ที มา: GLAND 

Central 

2

6

4

5 3 7

1.  โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 5.  โครงการโรงแรม 
2.  โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 6.  โครงการ Arcade 
3.  โครงการยนูิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 7.  โครงการ Super Tower และส่วนศนูย์ประชุม 
4.  โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  Central : โครงการศนูย์การค้า เซน็ทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 

1
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โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ประกอบด้วยอาคารสํานกังาน พืน̂ที
ค้าปลีก หอประชุม โรงแรม และอาคารชุด
พกัอาศยั ดงัต่อไปนี ̂

ชื อโครงการ ประเภทหลักของโครงการ สถานะของโครงการ                  
ณ วันที  31 ธันวาคม 2559 

1. โครงการเบล็ แกรนด์ พระราม 9 อาคารชุดพกัอาศยั เริ
มเปิดดําเนินงานในเดือน 
กนัยายน 2555 

2. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
แกรนด์ พระราม 9  

อาคารสํานกังาน เริ
มเปิดดําเนินงานในเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2557 

3. โครงการยนิูลีเวอร์ เฮาส์ แก
รนด์ พระราม 9 

อาคารสํานกังาน เริ
มเปิดดําเนินงานในเดือน 
ธนัวาคม 2557 

4. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ 
พระราม 9 

อาคารสํานกังาน เริ
มเปิดดําเนินงานบางส่วนใน
ไตรมาส 3 ปี 2559 

5. โครงการ Super Tower และ
ศนูย์ประชมุ 

อาคารสํานกังาน และ
หอประชมุ 

อยู่ระหว่างการพฒันา โดย
คาดวา่จะเปิดดําเนินการใน

ไตรมาส  1 ปี 2564 และ 
ไตรมาส  1 ปี 2561 

ตามลําดบั 
6. โครงการ Arcade พืน̂ที
ค้าปลีก อยู่ระหว่างการพฒันา โดย

คาดวา่จะเปิดดําเนินการใน
ไตรมาส 3 ปี 2560 

7. โครงการโรงแรม โรงแรม อยู่ระหว่างการพฒันา โดย
คาดวา่จะแล้วเสร็จ ภายในปี 

2562  
8. โครงการเดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ 

พระราม 9 
พืน̂ที
ค้าปลีก ร้านค้า 

ร้านอาหาร โดยจะตัง̂อยู่ที
 ชัน̂
ใต้ดิน ชัน̂ 1 หรือ ชัน̂ 2 ของ

แต่ละโครงการที
อยู่ใน
โครงการเดอะ แกรนด์ 

พระราม 9 

เริ
มเปิดดําเนินการแล้วในสว่น
ของโครงการเบล็ แกรนด์ 

พระราม 9 โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส และโครงการยนิูลี

เวอร์ เฮ้าส์ 

ที มา: GLAND 

นอกจากนี ̂ยังมีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ
งสร้างเสร็จและโอนขายอาคารให้แก่บริษัท 
เซน็ทรัลพฒันาไนน์สแควร์ จํากดั ปลายปี  2554 แล้ว 
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ภาคผนวก 3: สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที เกี ยวข้องกบักองทรัสต์ฯ 

 

1. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าพื Fนที สํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

ผู้ให้เช่า GLAND (“ผู้ ให้เช่า”) 

ผู้เช่า กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที เช่า (1) พืน̂ที
บางส่วนของอาคารโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในส่วนพืน̂ที
สํานกังานให้เช่า 
พืน̂ที
ห้องเก็บของ พืน̂ที
ห้องประชุม และพืน̂ที
ส่วนกลางที
เกี
ยวเนื
องกับพืน̂ที
ดงักล่าว
ข้างต้น อาคาร A ชัน̂ 12, 14 ถึงชัน̂ 36 รวมจํานวน 24 ชัน̂ และอาคาร B ชัน̂ 12, 14 
ถึงชัน̂ 34 รวมจํานวน 22 ชัน̂ เนือ̂ที
รวมประมาณ 68,791 ตารางเมตร (“พืน̂ที
ส่วน
สํานกังาน”) ทัง̂นี ̂ไม่รวมพืน̂ที
ผนงัภายนอกอาคาร 

(2) พืน̂ที
จอดรถสําหรับพืน̂ที
ส่วนสํานักงาน ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนฐาน
อาคาร ชัน̂ 4 ถึงชัน̂ 10 จอดรถได้ประมาณ 974 คัน เนือ̂ที
รวมประมาณ 27,206 
ตารางเมตร (“พืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์”) 

(3) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื
อสาร และระบบอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องและจําเป็นสําหรับพืน̂ที
ส่วน
สํานักงานและพืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ ทัง̂นี ̂ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ สําหรับพืน̂ที

ส่วนค้าปลีกโดยเฉพาะ (“งานระบบ”) 

วัตถุประสงค์ในการ
เช่า 

กองทรัสต์ตกลงว่าจะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดําเนินการอื
นใดกบัทรัพย์สินที

เช่า อนัเกี
ยวเนื
องกบัธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
เพื
อใช้เป็นสํานกังาน ห้องเก็บของ ห้องประชุม หรือ
วตัถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื
น ๆ เพื
อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ สัญญา
ก่อตัง̂ทรัสต์ หรือตามมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เว้นแต่คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายจะ
ได้ตกลงเป็นอย่างอื
น ทัง̂นี ̂ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 

ระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้กองทรัสต์เช่าทรัพย์สินที
เช่ามีกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นบัตัง̂แต่
วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันี ̂

เงื อนไขบังคับก่อนใน
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า 

คู่สัญญาตกลงว่ากองทรัสต์มีหน้าที
ในการดําเนินการจดทะเบียนการเช่า ณ วันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า ต่อเมื
อเงื
อนไขบงัคับก่อนตามที
ระบุในข้อนีไ̂ด้สําเร็จครบถ้วนทุก
ประการ เว้นแต่ กองทรัสต์จะได้ยินยอมยกเว้นในเรื
องดงักล่าวทัง̂หมดหรือบางส่วนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

(1) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินที
เช่า
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และที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่าที
ได้จํานองไว้แล้วเสร็จ 

(2) กองทรัสต์ได้เข้าเป็นผู้ เอาประกันร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและ
ประกันภยัความเสี
ยงภัยบุคคลที
สาม และกองทรัสต์ได้เข้าเป็นผู้ รับประโยชน์ร่วม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินสําหรับระยะเวลาประกันภัยที
เหลือของกรม
ธรรม์ประกนัภยันบัแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

(3) ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซือ̂ขาย
สงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และสญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส 

(4) ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาเช่าพืน̂ที

สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลี เวอร์เฮ้าส์  สัญญาซื อ̂ขาย
สงัหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์เฮ้าส์  สญัญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ และสญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการยนิูลีเวอร์เฮ้าส์ 

(5) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า สเตอร์ลิง อีควิตี ̂กองทรัสต์ และยูนิลีเวอร์ ไทย 
เทรดดิง̂ ได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้าที
ตามสัญญาเช่าพืน̂ที
อาคารและ
สญัญาบริการ ฉบบัลงวนัที
 [•]  

(6) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ได้ลง
นามในสญัญาเช่าพืน̂ที
อาคาร ฉบบัลงวันที
 [•] และสัญญาบริการ ฉบบัลงวันที
 [•] 
ระหว่างกองทรัสต์และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ 

(7) ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์ได้รับหลักประกันการเช่าตาม
สญัญาเช่าพืน̂ที
อาคาร ฉบบัลงวนัที
 [•] จํานวน 228,096,000 บาท (สองร้อยยี
สิบ
แปดล้านเก้าหมื
นหกพันบาทถ้วน) และหลักประกันการบริการตามสัญญาบริการ 
ฉบบัลงวนัที
 [•] จํานวน 186,624,000 บาท (หนึ
งร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนสอง
หมื
นสี
พนับาทถ้วน) จากยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ในรูปแบบของหนงัสือคํา̂ประกนัของ
ธนาคาร โดยมีข้อกําหนดและเงื
อนไขที
ได้รับความเห็นชอบจากกองทรัสต์เป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว 

(8) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการให้สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และยู
นิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ จดทะเบียนยกเลิกการเช่าตามสญัญาเช่าพืน̂ที
อาคารโครงการ
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ระหว่างสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ลงวันที
 26 
พฤษภาคม 2557 ณ สํานกังานที
ดินที
เกี
ยวข้อง 

(9) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการ และดําเนินการให้บุคคล
ที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ให้เช่าดําเนินการให้มีการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที
ดินทัง̂หมดซึ
ง
เป็นทางเข้าออกระหวา่งโครงการและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะของโครงการเดอะ 
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แกรนด์ พระราม 9 รวมถงึที
ดินโฉนดที
ดินเลขที
 1680, 1681 และ 1980 ให้แก่ที
ดินซึ
ง
เป็นที
ตัง̂ของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์  

(10) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ได้ดําเนินการยกเลิกสญัญา
โอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื
อนไขในสัญญาเช่าพืน̂ที
  ระหว่างสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ
ธนาคาร ลงวนัที
 15 สิงหาคม 2556 และสญัญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื
อนไขบน
หนงัสือคํา̂ประกันสญัญาเช่าพืน̂ที
 ระหว่างสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และธนาคาร ลงวนัที
 15 
สิงหาคม 2556 

การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า 

ในกรณีที
ผู้ก่อตัง̂ทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถระดมทุน และ/หรือ กองทรัสต์กู้ ยืมเงิน ได้
เพียงพอสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าตามอตัราค่าเช่าที
กําหนด และกองทรัสต์เห็น
ว่าเงื
อนไขบังคับก่อนในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าของสัญญาฉบับนีไ̂ด้รับการปฏิบัติ
อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงกนัไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที

เช่า ณ สํานักงานที
ดินหรือหน่วยงานราชการที
เกี
ยวข้องภายในวันและเวลาตามที

กองทรัสต์จะแจ้งหรือได้แจ้งต่อผู้ ให้เช่า (“วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) ทัง̂นี ̂การจด
ทะเบียนจะต้องมีขึน̂ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันที
สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกหนงัสือรับทราบการจดัตัง̂กองทรัสต์ หรือภายในวนัและเวลาที

กองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ ให้เช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัทํา
การ แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน̂ในภายหลัง 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”) ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ̂เป็นจํานวน
เงินดังนี ̂

(1) ค่าเช่าพืน̂ที
ส่วนสํานักงานและพืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ เป็นจํานวนเงิน [•] บาท 
([•]บาทถ้วน) 

(2) ค่าเช่างานระบบ เป็นจํานวนเงิน [•] บาท ([•]บาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินค่าเช่าจํานวน [•] บาท ([•]บาทถ้วน) โดยกองทรัสต์จะดําเนินการหกัภาษี ณ 
ที
จ่ายตามอตัราที
กฎหมายกําหนด 

หน้าที ของกองทรัสต์ กองทรัสต์ตกลงจะดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงพืน̂ที
ส่วนสํานกังานเพื
อให้พืน̂ที
ส่วน
สํานักงานอยู่ในสภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังที
ระบุไว้ใน
สญัญานีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ทัง̂สิน̂ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงค่าใช้จ่ายที
เกิดจากกรณีดงัต่อไปนี ̂

(1) การซอ่มแซมทรัพย์สินที
ชํารุด 

(2) การซือ̂ทรัพย์สินทดแทนในส่วนที
หมดสภาพการใช้งาน หรือ 

(3) การซือ̂ทรัพย์สินเพิ
มเติม 
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โดยในกรณีของข้อ (2) และ (3) ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในทรัพย์สินที
นํามา
ทดแทนหรือเพิ
มเติม และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว
ตามสญัญาฉบบันีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า 

หน้าที และข้อตกลง
ของผู้ให้เช่า 

� ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ในการ
ดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการทุกรายซึ
งได้เข้าทําสัญญาเช่าและสัญญา
บริการกบัผู้ ให้เช่าก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้ความยินยอมในการโอน
สิทธิและหน้าที
ของผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการให้แก่กองทรัสต์ โดยให้
มีผลตัง̂แต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า อย่างไรก็ตาม หากผู้ ให้เช่าไม่สามารถ
ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะ
ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า 

ในกรณีที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการมิได้ตกลงยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที
ของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าและสญัญาบริการให้แก่กองทรัสต์ ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าในฐานะ
ผู้ให้เช่าเดิมจะยงัคงเป็นผู้ให้เช่ากบัผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายนัน̂ ๆ และผู้ ให้เช่ามี
หน้าที
จัดการดูแลผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการดังกล่าวต่อไปจนกว่าสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการนัน̂จะสิน̂สุดลง ทัง̂นี ̂ผู้ ให้เช่าตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสญัญาเช่าและสัญญาบริการให้แก่กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าจะแจ้งการ
โอนสิทธิเรียกร้องดงักล่าวให้ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการได้ชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ ให้เช่า
โดยตรง ผู้ให้เช่าจะดําเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริการ ซึ
งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่า
พืน̂ที
และผู้ รับบริการ ให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบัแต่
วนัที
ผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการดงักล่าว 

ทัง̂นี  ̂ผู้ ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีที
สัญญาเช่าและสัญญาบริการที
ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการมิได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที
ตามสญัญาเช่าและสญัญา
บริการให้แก่กองทรัสต์ ถูกบอกเลิกหรือสิน̂สุดลง การเข้าทําสัญญาเช่าและสัญญา
บริการใหม่สําหรับทรัพย์สินที
เช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าทําสญัญาระหว่างผู้ เช่าพืน̂ที

และผู้ รับบริการกับกองทรัสต์โดยตรง โดยที
ผู้ ให้เช่ามีหน้าที
ดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน̂ที

และผู้ รับบริการดังกล่าวเข้าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการใหม่กับกองทรัสต์
โดยตรง 

� หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อื
นใด (ถ้ามี) ซึ
งเป็น
ผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง̂ก่อนและในวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์
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ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบัจาก
วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีที
ผู้ ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงั
จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่
กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า ทัง̂ นี  ̂ภายใน 14 (สิบสี
 )  วันนับแต่วันที
ผู้ ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดงักล่าว 

� ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงินประกนัการเช่าและเงินประกนัการบริการที
ผู้ ให้เช่าได้รับ
จากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการตามสัญญาเช่าและสญัญาบริการซึ
งได้เข้าทํากับผู้ ให้
เช่าก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้แก่กองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี
) วนันับ
จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง̂นี ̂ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะโอน
เงินประกนัดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของ
เงินประกนัที
ผู้ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการทัง̂หมด นอกจากนี ̂หากผู้ให้
เช่าได้รับเงินประกันจากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการภายหลงัจากวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ผู้ให้เช่าจะดําเนินการส่งมอบเงินประกนัดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า 
ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบัแต่วนัที
ผู้ ให้เช่าได้รับเงินประกนัการเช่าและเงินประกนั
การบริการดงักล่าว 

� ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงจัดให้มีทางเข้าออกโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส สู่ถนนสาธารณะที
ดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตามที

ระบใุนสญัญานี ̂

� ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงว่า ผู้ ให้เช่าและบุคคลที
เกี
ยวข้องของผู้ ให้เช่า 
จะปฏิบตัิตามเงื
อนไขและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที
ระบไุว้ในบนัทึกข้อความของสํานกั
การโยธา (กองก่อสร้างและบูรณะ) เรื
อง การขออนุญาตตดัคันหินทางเท้า, หนงัสือ
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ
งรับรองการอนุญาตให้ใช้ที
ดินโฉนด
ที
ดินเลขที
 1737 เลขที
ดิน 222 รวมถึงเอกสารราชการและใบอนุญาตต่าง ๆ ที

เกี
ยวข้องหรือจําเป็นกบัทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/
หรือ โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 อย่างครบถ้วนสมบรูณ์โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้
เช่าเอง และจะไม่ปฏิบตัิการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับ
เอกสารการอนุญาตและใบอนุญาตนัน̂ ๆ อันอาจเป็นผลให้การอนุญาตดังกล่าวมี
ความเสี
ยงต่อการถูกเพิกถอนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินที

เช่าหรือต่อการปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา 

� เว้นแต่สิทธิและหน้าที
ตามที
กําหนดในสัญญาฉบบันี ̂ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้
เช่าตกลงจะไม่ จําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนั หรือก่อให้เกิดสิทธิอื
นใดใน
ทรัพย์สินที
เช่า และที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งเป็นหรืออาจเป็นการทําให้
เสื
อมสิทธิหรือรอนสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาฉบบันี ̂โดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ก่อน และหากกองทรัสต์ให้
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ความยินยอมดงักล่าว ผู้ ให้เช่าตกลงดําเนินการให้บุคคลที
ได้ไปซึ
งสิทธิในทรัพย์สินที

เช่า และ/หรือ ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่านัน̂ตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรใน
การยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคับของสิทธิและหน้าที
ต่าง ๆ ที
ผู้ ให้เช่ามีอยู่กับ
กองทรัสต์ภายใต้สญัญาที
เกี
ยวข้อง 

� คู่สญัญาตกลงและรับทราบว่ารายละเอียดของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นไป

ตามที
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ̂โดยตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าจะดํารงให้

ลกัษณะการใช้พืน̂ที
ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นไปตามที
ระบุไว้ในสญัญา

ฉบบันี ̂

ข้อตกลงเกี ยวกับพื Fนที 
ส่วนกลาง ที จอดรถ 
และงานระบบ 

 

� การใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ 

(1) พืน̂ที
ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงและยินยอมให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการ บริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้ มาติดต่อหรือผู้ รับบริการใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือโครงการย่อยอื
น ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์ 
พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า พืน̂ที

ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และพืน̂ที
ส่วนค้าปลีก ในลกัษณะ
ที
ได้ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวนัที
ลงนามสญัญาฉบบันี ̂โดยไม่มี
ข้อจํากดัและค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 
นอกจากนี ̂ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์และบริวารของกองทรัสต์เข้าไปในที
ดิน
ซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดแูลรักษาหรือซ่อมแซมพืน̂ที

หรืองานระบบที
 เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
 เช่า (ถ้ามี) โดยไม่มีข้อจํากัดและ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 

(2) ที
จอดรถ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงและยินยอมให้คู่สญัญาอีก
ฝ่าย ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ บริวารของบคุคลดงักล่าวรวมถึงผู้มาติดต่อหรือ
ผู้ รับบริการในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือโครงการย่อยอื
น ๆ ในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในพืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ 
และพืน̂ที
จอดรถของผู้ให้เช่า ในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในลกัษณะที
ได้
ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที
ลงนามสัญญาฉบับนี ̂โดยไม่มี
ข้อจํากดัและค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 

(3) งานระบบ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์ตกลงและยินยอมให้ผู้ ให้เช่า ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการ บริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้ มาติดต่อหรือผู้ รับบริการใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือโครงการย่อยอื
น ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์ 
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พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในงานระบบที
ใช้ร่วมกันระหว่างพืน̂ที
ส่วน
สํานักงาน พืน̂ที
ส่วนค้าปลีก พืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ พืน̂ที
จอดรถของผู้ ให้
เช่า และพืน̂ที
ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในลักษณะที
ได้ใช้
สอยหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที
ลงนามสัญญาฉบับนี ̂โดยไม่มี
ข้อจํากดัและค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 

� การดแูลรักษา ซ่อมแซม และ/หรือ ปรับปรุง 

(1) ผู้ให้เช่าจะทําหน้าที
ดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ทรัพย์สินส่วนกลางของ
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และพืน̂ที
จอดรถของผู้ ให้เช่า ให้อยู่ในสภาพที
ดี 
หรือเหมาะสมแก่การใช้งาน เป็นไปตามแผนการซอ่มบํารุง และเพื
อให้กองทรัสต์
สามารถปฏิบตัิได้ถูกต้องตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการได้ตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญานี ̂

(2) กองทรัสต์จะทําหน้าที
ดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง พืน̂ที
จอดรถของ
กองทรัสต์ และงานระบบ ให้อยู่ในสภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดังที
ระบุไว้ในสัญญานีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า และเป็นไปตาม
แผนการซอ่มบํารุง ทัง̂นี ̂การดแูลรักษา ซอ่มแซม และปรับปรุง ให้รวมถงึ 

(ก)  การซอ่มแซมทรัพย์สินที
ชํารุด 

(ข) การซือ̂ทรัพย์สินทดแทนในส่วนที
หมดสภาพการใช้งาน หรือ 

(ค) การซือ̂ทรัพย์สินเพิ
มเติม 

โดยในกรณีของข้อ (ข) และ (ค) ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในทรัพย์สินที

นํามาทดแทนหรือเพิ
มเติม และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดงักล่าวตามสญัญาฉบบันีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า 

� ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง 

กองทรัสต์และผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ในพืน̂ที

ส่วนกลางของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส พืน̂ที
จอดรถของผู้ ให้เช่า พืน̂ที
จอดรถ
ของกองทรัสต์ และงานระบบ ตามที
ระบไุว้ในสญัญา 

ในกรณีที
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งได้ชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายไป
ก่อน คู่สัญญาฝ่ายที
 มีหน้าที
 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวตกลงชําระคืนให้แก่
คู่สญัญาฝ่ายที
ได้ชําระไปก่อนจนครบถ้วนโดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบั
แต่วนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาฝ่ายที
ได้ชําระไปก่อน 

การประกันภยั • ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือ 
กองทรัสต์ จะจัดให้มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) ที
อาจได้รับความเสียหายจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ซึ
งรวมถึง
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ทรัพย์สินที
เช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยมีวงเงินเอาประกนัตามที
กองทรัสต์เห็น
ว่าเหมาะสม ทัง̂นี ̂ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่า
กําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือ กองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้กรมธรรม์
ประกันภยัดังกล่าว ระบุชื
อกองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกันร่วมกับผู้ ให้เช่า หรือบุคคลที

ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร โดยคู่สัญญาตกลงที
จะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึน̂หรือเกี
ยวเนื
องจากการดําเนินการดงักล่าว
และการชําระเบีย̂ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวตามสดัส่วนของพืน̂ที
ที

คู่สญัญามีสิทธิครอบครอง 

• ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือ 
กองทรัสต์ จะจัดให้มีประกันความเสี
ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks 
Insurance) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยเป็นการประกันโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื
อคุ้มครองถึงความเสี
ยงภัยอนัอาจจะเกิดแก่
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โดยวงเงินเอาประกันภัยพิจารณาตามมูลค่าต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที
ดิน ซึ
งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสดุก่อนที
จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ทัง̂นี ̂ในวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์
เห็นสมควร และ/หรือ กองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ระบุ
ชื
อกองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกันร่วม และระบุชื
อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ให้กู้ ของ
กองทรัสต์ เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมกับผู้ ให้เช่า หรือบุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที

กองทรัสต์เห็นสมควร ตามสัดส่วนของพืน̂ที
 ที
คู่สัญญามีกรรมสิทธิjหรือสิทธิ
ครอบครอง และกําหนดให้กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ เป็นผู้ ได้รับค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน̂ที
ที
กองทรัสต์มีสิทธิ
ครอบครองทัง̂หมดเพื
อนําไปดําเนินการตามที
กําหนดภายใต้ข้องทรัพย์สินที
เช่า
เสียหายหรือถูกทําลายของสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี ̂คู่สัญญาตกลงที
จะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึน̂หรือเกี
ยวเนื
องจากการดําเนินการดงักล่าว
และการชําระเบีย̂ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวตามสดัส่วนระยะเวลา
และสัดส่วนพืน̂ที
ที
คู่สัญญามีกรรมสิทธิjหรือสิทธิครอบครองบนโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส 

อนึ
ง กองทรัสต์อาจกําหนดให้ผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ เป็นผู้ รับประโยชน์ในสิทธิของ
ประกันภัยแทนกองทรัสต์ได้ ในกรณีที
กองทรัสต์ผิดเงื
อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินที

กองทรัสต์ได้เข้าทํากบัผู้ให้กู้  ทัง̂นี ̂ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขที
กองทรัสต์และผู้ให้กู้ ได้
ตกลงกนั (ถ้ามี) 

ทรัพย์สินที เช่า
เสียหายหรือถูก

เพื
อประโยชน์แห่งข้อนีใ̂ห้ 

“ค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
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ทาํลาย ทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งไม่รวมถงึค่าสินไหมทดแทนซึ
งได้รับจาก การประกนัภยัอื
นใดที
คู่สญัญา
แต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกนัภยัเพิ
มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน̂เองทัง̂สิน̂ 

“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที
เกิดขึน̂แล้ว และหน่วยงาน
ราชการที
 เกี
ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้ว และให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถ
ดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื
อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ 

“ความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนยัสําคญั” ความเสียหายที
เกิดขึน̂แล้ว และหน่วยงาน
ราชการที
เกี
ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้ว และให้เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการรือ̂
ถอนโดยไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื
อให้ทรัพย์สินมีสภาพ
หรือลกัษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ 

(1) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดย
ยงัคงสามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าบางส่วนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ 
ผู้ ให้เช่ามีหน้าที
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าให้คงเดิม โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐานที
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่าเพื
อนํามาใช้ในการ
ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าดงักล่าว 

(2) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนัยสําคัญไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้ และคู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม ่กองทรัสต์จะส่ง
มอบเงินที
ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐานทัง̂หมดให้แก่ผู้ ให้เช่าเพื
อใช้ในการ
ดําเนินการก่อสร้างดังกล่าว ทัง̂นี ̂การก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ดังกล่าว
จะต้องดําเนินการเท่าที
ไม่ขดัต่อกฎหมายที
เกี
ยวข้องที
ใช้บงัคบัอยู่ในเวลาที
จะมี
การก่อสร้าง โดยผู้ ให้เช่าจะเป็นผู้ ดําเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบ
แปลน แผนงาน และงบประมาณที
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันและจะต้องทํา
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 (สอง) ปีนบัแต่วนัที
คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลง
จะสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ 
หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที
 เกี
ยวข้อง (ถ้ามี) เพื
อประโยชน์ในการ
ดําเนินการใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี ̂ และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที
ของคู่สญัญา
ตามสัญญาฉบับนีย̂ังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างทรัพย์สินใหม่
ขึน̂มาแทนที
ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาฉบับนี ̂โดยคู่สัญญาจะจัดให้มีการทํา
สญัญาเช่าทรัพย์สินขึน̂ใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและเงื
อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกบั
สัญญาฉบับนี)̂ โดยเริ
มนับอายุระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ต่อไปทันทีที
การ
ก่อสร้างดงักล่าวแล้วเสร็จและพร้อมนําทรัพย์สินที
เช่าออกจดัหาประโยชน์ โดย
ระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะสิน̂สุดในวนัเดียวกนักบัที
กําหนดในสญัญาฉบบันี ̂
(แต่ทัง̂นีก̂องทรัสต์จะไม่มีภาระหน้าที
ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับ
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ใหม่อีกแต่อย่างใด) 

อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ให้
แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาภายใต้ข้อ(2) นี ̂ผู้ ให้เช่าตกลงจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่กองทรัสต์นบัตัง̂แต่วนัที
พ้นกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างภายใต้ข้อ (2) นี ̂
ดังกล่าวจนถึงวันที
ผู้ ใ ห้ เช่าดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที
 เช่าแล้วเสร็จ 
(“ระยะเวลาก่อสร้างเพิ
มเติม”) โดยค่าเสียหายที
กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ ให้เช่า
จะไม่ตํ
ากว่าค่าสินไหมทดแทนที
กองทรัสต์จะได้รับหากกองทรัสต์ได้เข้าทํา
ประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) สําหรับช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างเพิ
มเติม 

(3) เว้นแต่คู่สัญญาทัง̂สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณีที
ค่าก่อสร้าง หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับการซ่อมแซม และ/หรือ การก่อสร้าง
ทรัพย์สินที
เช่า ตามที
กําหนดในข้อ (1) และ (2) มีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน̂ฐานที
กองทรัสต์ได้รับ ผู้ ให้เช่าตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทรัสต์
จะต้องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ไปก่อน โดยที
กองทรัสต์ตกลงจะชําระคืนเงินให้แก่
ผู้ให้เช่าภายใน 6 (หก) เดือนนบัจากวนัที
ผู้ ให้เช่าได้จ่ายเงินทดรองจ่ายไป พร้อมทัง̂
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัต้นทุนในการกู้ ยืม
เงิน (Cost of Borrowing) ของผู้ ให้เช่าที
ได้ใช้เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่าย โดย
คํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถงึวนัที
กองทรัสต์ได้ชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่า ทัง̂นี ̂ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์จะร่วมกันพิจารณาสรรหา
แหล่งเงินทนุที
เหมาะสมเพื
อการชําระคืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าว 

ในกรณีที
กองทรัสต์ยงัไม่สามารถตกลงเรื
องค่าสินไหมทดแทนกบัผู้ รับประกนัภยัได้
หรือในกรณีที
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนล่าช้ากว่ากําหนด ผู้ ให้เช่าตกลงทดรอง
จ่ายเงินในจํานวนที
กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบดงักล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อนโดย
กองทรัสต์จะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้เช่า ภายหลงัจากกองทรัสต์ได้รับ
เงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับประกนัภยัโดยไม่ชกัช้า พร้อมทัง̂ชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน (Cost of 
Borrowing) ของผู้ ให้เช่า โดยคํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึง
วนัที
กองทรัสต์ได้ชําระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่า ทัง̂นี ̂ระยะเวลาในการชําระ
คืนเงินทดรองจ่ายและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะต้องไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือน
นับจากวันที
ผู้ ให้เช่าได้จ่ายเงินทดรองจ่ายไป อนึ
ง ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์อาจ
พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที
เหมาะสมเพื
อการชําระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
หากเงินค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับจากผู้ รับประกนัภยัไม่เพียงพอหรือล่าช้า 

การที
ผู้ ให้เช่าทดรองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์
ไปก่อนข้างต้น และกองทรัสต์ไม่สามารถชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้เช่า
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ตามเงื
อนไขที
กําหนด กองทรัสต์ตกลงลดสัดส่วนพืน̂ที
การลงทุนของกองทรัสต์ใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ภายใต้สญัญาฉบบันีต̂ามวิธีการคํานวณที
คู่สญัญาจะ
ตกลงกนัต่อไป ทัง̂นี ̂การลดสัดส่วนพืน̂ที
การลงทุนของกองทรัสต์ดงักล่าวจะเป็นไป
ภายใต้กรอบของกฎหมายที
เกี
ยวข้องและเป็นไปตามที
กําหนดในประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วย
เหตใุด ๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ 
(ก) คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงร่วมกนัที
จะไม่ก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂มาใหม่ หรือ 
(ข) ในกรณีที
คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้าง
ทรัพย์สินที
เช่าขึน̂มาใหม่หรือไม่ ให้ถือเป็นกรณีที
จะไม่มีการดําเนินการก่อสร้าง
ทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ ในการนี ̂กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐาน
ที
ได้รับมาแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินทัง̂หมด
ออกเป็น 360 (สามร้อยหกสิบ) ส่วน ทัง̂นี ̂กองทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากบัจํานวน
ระยะเวลาการเช่าที
ยงัคงเหลืออยู่ โดยเริ
มนบัตัง̂แต่ในเดือนที
เกิดกรณีทรัพย์สินที
เช่า
ได้รับความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ และผู้ ให้เช่าจะได้รับส่วนแบ่ง
เท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที
ผ่านมาแล้ว ทัง̂นี ̂การนับระยะเวลาการเช่า
ดงักล่าวให้นบัเป็นเดือน โดย 1 (หนึ
ง) เดือน เท่ากบั 1 (หนึ
ง) ส่วน ทัง̂นี ̂กองทรัสต์จะ
ส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐานในส่วนที
เกินกว่าที
กองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ ให้
เช่าโดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วันนบัแต่วันที
กองทรัสต์ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนพืน̂ฐานจากบริษัทผู้ รับประกนัภยั 

อนึ
ง ก่อนการใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อ (2) (3) และ (4) ข้างต้นกองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะเสนอ
การดําเนินการดงักล่าวให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนมุตัิก่อน 

ทรัพย์สินที เช่าถูก
เวนคืน 

� ในกรณีที
ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืนไม่ว่า
ทัง̂หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตาม
สัญญานี ̂ให้สัญญานีเ̂ป็นอันสิน̂สุดลงทันที โดยผู้ ให้เช่าไม่มีหน้าที
ต้องคืนค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ และให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีที
ผู้ ให้เช่า
ได้รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีที
เกี
ยวข้อง) จาก
หน่วยงานราชการที
 เกี
ยวข้อง ตามจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที
 กําหนดใน
พระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  และที
แก้ไขเพิ
มเติม 
รวมถึงกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 
โดยในกรณีที
หน่วยราชการที
รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีกําหนดสดัส่วนที
กองทรัสต์
ในฐานะผู้ เช่าต้องได้รับ ให้ใช้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) ราย โดยให้กองทรัสต์
และผู้ให้เช่าแต่งตัง̂ฝ่ายละ 1 (หนึ
ง) ราย โดยค่าทดแทนจะคํานวณตามสูตร ดงันี ̂ 
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ค่าทดแทน  (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที
เช่า ณ วันที
ถูกเวนคืน / 
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที
เช่า ณ วนัที
ถูกเวนคืน) x จํานวน
เงินทดแทนที
ได้รับจากการเวนคืน 

โดยมลูค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที
เช่าดงักล่าวจะประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และจะใช้ค่าเฉลี
ยของผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินทัง̂ 2 (สอง) ราย 

� ในกรณีที
ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืน
บางส่วนและยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี ̂ให้
สญัญาฉบบันีมี̂ผลใช้บงัคบัต่อไป โดยผู้ให้เช่าจะส่งมอบเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณี
ที
ผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักล่าวมาจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีที
เกี
ยวข้อง) 
จากหน่วยงานราชการที
เกี
ยวข้อง ตามจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดใน
พระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  และที
แก้ไขเพิ
มเติม 
รวมถึงกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง ให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) 
วนันับจากวนัที
ได้รับเงินจํานวนดงักล่าว โดยให้ถือว่าเงินทดแทนค่าเวนคืนดงักล่าว
เป็นการเยียวยาความเสียหายทัง̂หมดที
กองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ̂ 

การโอนสิทธิ และ/
หรือ หน้าที ตาม
สัญญา และการให้เช่า
ช่วง 

� ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี ̂ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์โอนสิทธิ 
และ/หรือ หน้าที
ภายใต้สญัญาฉบบันี ̂ไม่ว่าทัง̂หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ 
ทัง̂นี ̂รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําสิทธิและหน้าที
ภายใต้สัญญาฉบับนีไ̂ปเป็น
หลกัประกนัการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินใด ๆ โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษร ในการนี ̂การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที
ภายใต้
สัญญาฉบับนีจ̂ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที
ใด ๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันีแ̂ละต้องไม่ผกูพนัเกินระยะเวลาการเช่า 

� เพื
อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
เพื
อใช้เป็นสํานกังาน ห้องประชุม หรือ
วตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์อื
น ๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์นําทรัพย์สินที
เช่าออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน̂ที
 และ/หรือ รับบริการภายในทรัพย์สินที
เช่าไม่ว่าทัง̂หมด
หรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ให้เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการ
ให้เช่าช่วงหรือข้อกําหนดในการต่ออายุสัญญาจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบันี ̂

ภาษีอากรที เกี ยวเนื อง
กับทรัพย์สินที เช่า 

 

� ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและที
ดิน และภาษีอื
น ๆ ที
เกี
ยวเนื
อง
กบัทรัพย์สินที
เช่าที
เกิดขึน̂ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า  

� กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที
ดิน และภาษีอื
นใดที
ทางราชการอาจ
กําหนดเพิ
มเติมหรือใช้บงัคบัที
เกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
เช่านับตัง̂แต่วันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าเป็นต้นไปจนกว่าสญัญาฉบบันีจ̂ะสิน̂สดุลง 
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ค่าใช้จ่าย � ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกี
ยวกับการเช่า
ทรัพย์สินที
เช่ารวมถึงค่าใช้จ่ายอนัเกี
ยวกบัการจดทะเบียนการเช่าทัง̂หมดที
เกิดขึน̂
ตามสญัญาฉบบันี ̂

� ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบภาระหนีส̂ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระผูกพนัใด ๆ 
ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับการบํารุงรักษาทรัพย์สินที
เช่า ที
เกิดขึน̂และยังคงค้าง
ชําระอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า และหากคู่สัญญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื
นใดที
ตนไม่พงึได้รับ คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ
งโดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบัจากวนัที
ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนดงักล่าว 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ
งตามที
ระบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี ̂ให้ถือเป็น
เหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว 

� เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า 

(1) ในกรณีที
ผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂
และ/หรือ สญัญาซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ 
สญัญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้
ในสัญญานี ̂และ/หรือ สัญญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และ/หรือ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
ผู้ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 90 
(เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์หรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน̂หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน 
เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
กองทรัสต์ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง
หรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสัญญานัน̂ ๆ  แต่ทัง̂นีไ̂ม่รวมถึงกรณีที
การไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบไุว้ในสญัญานัน̂ ๆ ของกองทรัสต์ เป็นผลมาจากความ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือ
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที
ของผู้ ให้เช่าหรือ
บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ให้เช่าในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามที
กําหนดใน
สัญญาแต่งตัง̂ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือ
สญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อื
นใด 

(2) ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันที

กองทรัสต์กําหนด ให้ถือว่าเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

(3) ในกรณีที
ผู้ให้เช่าจําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผกูพนั หรือก่อให้เกิดสิทธิอื
นใด
ในทรัพย์สินที
เช่า และที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งเป็นหรืออาจเป็น
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การทําให้เสื
อมสิทธิหรือรอนสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้ทรัพย์สินที
เช่าตาม
สญัญาฉบบันี ̂โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ตามที
กําหนด ให้ถือว่า
เป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

(4) ในกรณีใด ๆ ก็ตามที
ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญานีถู̂กยึดตามคําสั
งศาล โดยเกิด
จากความผิดของผู้ให้เช่า ซึ
งผู้ ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิถกูต้องตามกฎหมาย อนัเป็นเหตุ
ให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
 เช่าอย่างเต็มที
  ตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ̂ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม
สญัญานีท̂นัที 

(5) ในกรณีผู้ ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพนัหรือภาระ
หนีส̂ินอื
นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ
งอาจนําผู้ ให้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลายหรือ
ฟืน̂ฟกิูจการ (อ้างองิจากหลกัเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์) 
โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักล่าวให้เสร็จสิน̂ภายใน 180 (หนึ
งร้อย
แปดสิบ) วนั นบัจากวนัที
ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว เว้น
แต่ ผู้ ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นที
พอใจแก่
กองทรัสต์ได้ว่าการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทาง
การเงินของผู้ ให้เช่าซึ
งจะนําผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัด
ดงักล่าวไมม่ีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสญัญาฉบบันี ̂

(6) ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั
งพิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน̂ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืน̂ฟูกิจการของผู้ ให้
เช่า ซึ
งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการชําระหนี ̂
หรือปฏิบตัิตามสญัญานี ̂ให้ถือว่าเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

� เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันับจากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ ให้เช่าหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน̂หรือภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตสุุดวสิยั หรือเว้นแต่เกิดจากการ
ที
ผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ̂หรือเว้นแต่เกิด
จากการที
ผู้ให้เช่าหรือบคุคลที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ให้เช่า ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือสัญญาแต่งตัง̂ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์อื
นใด 
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สิทธิของคู่สัญญาเมื อ
เกิดเหตุผิดนัด ผิด
สัญญา 

� สิทธิของกองทรัสต์เมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า 

(1) ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ตามที
ระบไุว้ในข้อ (1) ของเหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ให้
เช่า กองทรัสต์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าจากเหตดุงักล่าว โดยไม่มีผลทํา
ให้สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลง เว้นแต่ ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าจงใจฝ่า
ฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาซือ̂ขาย
สงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ สญัญาตกลงกระทําการ 
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ซึ
งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที
เช่า
ภายใต้สญัญาฉบบันี ̂และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบบันีอ̂ย่าง
มีนยัสําคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ̂ด้ทนัที และผู้ให้เช่าจะต้อง
ชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
ผู้ ให้
เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามที
ปรากฏในข้อ (3) ของข้อทรัพย์สินที
เช่า
เสียหายหรือถูกทําลายของสัญญาฉบับนี ̂รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที

กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที

กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

(2) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (2) - (6) ของเหตุผิดนัดผิดสัญญา 
กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ̂ด้ทันที และในกรณีที
กองทรัสต์ใช้
สิทธิดงักล่าว ผู้ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อื
นใดที
ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามที
ปรากฏในข้อ (3) ของข้อ
ทรัพย์สินที
เช่าเสียหายหรือถูกทําลาย ของสัญญาฉบบันี ̂และค่าขาดประโยชน์
จากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลา
การเช่าที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี  ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกิดจากการที
มีเหตุผิดนัด
เกิดขึน̂นัน̂ 

� สิทธิของผู้ให้เช่าเมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ตามที
ระบไุว้ในข้อเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ผู้ ให้เช่า
มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดงักล่าว โดยไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี ^
สิน̂สุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที
เช่า
ภายใต้สญัญาฉบบันี ̂ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ̂ด้ทนัที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้อง
ชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง̂นี ̂ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้อง
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ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

การสิ Fนสุดของสัญญา เมื
อเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ̂ให้สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลง 
(1) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ของสญัญาฉบบันี ̂ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีสิ̂น̂สุด

ลงทนัที 

(2) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (4) ของทรัพย์สินที
เช่าเสียหายหรือถูก
ทําลาย ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลงเมื
อกองทรัสต์ได้ชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่าครบ
ตามจํานวนที
ระบไุว้  

(3) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืนให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันีส̂ิน̂สดุลงเมื
อผู้ให้เช่าได้ชําระเงินให้แก่กองทรัสต์ครบตามจํานวนที
ระบไุว้ 

(4) ในกรณีที
คู่สัญญาใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อเหตุผิดนดัผิดสัญญาให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(5) เมื
อคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(6) เมื
อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ 
คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทัง̂นี ̂โดยไม่ใช่
ความผิดของผู้ให้เช่า และกองทรัสต์  หรือเมื
อผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ 
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

กรณีตาม (1) (2) (3) (5) (6) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินที
เช่า หรือเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใด จากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ โดย
ผู้ให้เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง̂นี ̂เว้นแต่คู่สญัญา
จะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น 

ผลของการสิ Fนสุดของ
สัญญา 

� เมื
อสญัญาเช่าฉบบันีส̂ิน̂สดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินที
เช่าคืนตามสภาพที
มีการใช้ประโยชน์ตามปกติของ
ทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็นอยู่ ณ เวลานัน̂ พร้อมกบัส่วนควบและอปุกรณ์ที
ติดตรึงตราและ
ไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งกองทรัสต์ได้ใช้ความระมดัระวงัในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินดงักล่าวดุจวิญ�ูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที
ไม่สามารถส่ง
มอบส่วนควบและอุปกรณ์ที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที
เช่าได้
เนื
องจากเหตุสุดวิสัย หรือการเสื
อมสภาพของทรัพย์สินนัน̂ ๆ เนื
องจากการใช้งาน
ตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน̂ หรือเป็นกรณีที
สัญญาเช่าสิน̂สุดลง
ตามข้อการสิน̂สุดของสัญญา (2), (3) นอกจากนี ̂กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือ
ทรัพย์สินอื
นใดที
กองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า รวมถึงการคืน
เงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการที
กองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการในทรัพย์สินที
เช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ (หากผู้ เช่าพืน̂ที
และ
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ผู้ รับบริการไม่ประสงค์จะเช่าพืน̂ที
ดังกล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) หรือให้แก่ผู้ ให้เช่า 
(ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการนัน̂ ๆ) แล้วแต่กรณี 

� ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่ากองทรัสต์จะได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สิน
ที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดดังกล่าวจากผู้ ให้เช่าแล้วเสร็จ โดย
กองทรัสต์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือรวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน์อื
นใดจากผู้ให้เช่าสําหรับระหว่างระยะเวลานี ̂เว้นแต่กองทรัสต์จะ
พิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที

กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

� ในกรณีที
สญัญาเช่าฉบบันีส̂ิน̂สุดลงด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่กรณีที
สญัญาเช่าสิน̂สุดลง
ตามข้อการสิน̂สดุของสญัญา (2), (3) ในระหว่างเวลา 6 (หก) เดือนหลงัจากสญัญา
เช่าฉบบันีส̂ิน̂สดุลง กองทรัสต์จะให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอที
สมเหตุสมผลจาก
ผู้ให้เช่าในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการในทรัพย์สินที
เช่าในขณะนัน̂
เข้ามาทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการที
เกี
ยวข้องกับผู้ ให้เช่าใหม่พร้อมทัง̂ส่งมอบ
เงินประกนัการเช่าและการบริการที
กองทรัสต์ได้รับไว้จากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ
ดงักล่าวในทรัพย์สินที
เช่าก่อนวนัทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ดงักล่าว 
(ภายหลังจากที
ได้หักค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการแต่ละราย (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ ให้เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายนัน̂ ๆ) หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายนัน̂ ๆ (หากผู้ เช่า
พืน̂ที
และผู้ รับบริการไม่ประสงค์จะเช่าพืน̂ที
ดงักล่าวกบัผู้ให้เช่าอีกต่อไป) แล้วแต่กรณี 
ทัง̂นี ̂ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินการดังกล่าว กองทรัสต์และผู้ ให้เช่าจะ
ร่วมกันรับผิดชอบ เว้นแต่กรณีที
สัญญาเช่าฉบับนีส̂ิน̂สุดลงโดยเป็นผลจากการที

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งเป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที
ผิดสัญญาจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวเนื
องกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วยตวัเอง 
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2. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซื Fอขายสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

ผู้ขาย GLAND (“ผู้ขาย”) 

ผู้ซื Fอ กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที ซื Fอ สังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องซึ
งได้ใช้ในการดําเนินกิจการภายใน
ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส (“สงัหาริมทรัพย์”)  

การซื Fอขาย
สังหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์ตกลงจะซือ̂สงัหาริมทรัพย์จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงจะขายสงัหาริมทรัพย์ให้
กองทรัสต์ในราคาและตามเงื
อนไขที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂ 

ทัง̂นี ̂การซือ̂ขายตามที
กําหนดไว้ภายใต้สญัญาฉบบันีจ̂ะมีผลบงัคบัระหว่างคู่สญัญาใน
วนัที
การจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตามที
กําหนดในสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ถูกต้องสมบูรณ์ มีผลใช้บังคับได้ตาม
กฎหมาย (“วนัที
สญัญามีผลใช้บงัคบั”) 

ราคาซื Fอขาย คู่สัญญาตกลงกันซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ในราคาสุทธิ [•] บาท ([•] บาทถ้วน) (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ
ม) โดยกองทรัสต์จะชําระราคาซือ̂ขายดงักล่าวทัง̂สิน̂ภายในวนัที
สญัญามี
ผลใช้บงัคบั  

การโอนกรรมสิทธิdใน
สังหาริมทรัพย์ 

คู่สญัญาตกลงให้การโอนกรรมสิทธิjในสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันีมี̂ผลสมบูรณ์
ในวนัที
สญัญามีผลใช้บงัคบั และได้มีการชําระราคาซือ̂ขายให้กบัผู้ขายครบถ้วนตามที

กําหนดในสัญญาฉบบันีแ̂ล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิj”) โดยให้ถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบการ
ครอบครองในสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ ณ สถานที
อนัเป็นที
ตัง̂ของสังหาริมทรัพย์
นัน̂ ๆ นอกจากนี ̂ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส̂ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระ
ผูกพนัใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัการบํารุงรักษาสังหาริมทรัพย์ที
ตนเป็นผู้ขายที

เกิดขึน̂และยงัคงค้างชําระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสิทธิj และหากคู่สญัญาฝ่ายใดได้รับเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดที
ตนไม่พึงได้รับ คู่สัญญาฝ่ายที
ได้รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวจะนําส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคืนให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ
งโดยไม่ชักช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วันนับแต่วันที
ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนดงักล่าว 

ค่าธรรมเนียมและ
ภาษีอากร 

ผู้ ขายตกลงจะรับผิดชอบสําหรับบรรดาค่าธรรมเนียมที
 เกิดขึน̂หรืออาจเกิดมีขึน̂
เนื
องจากการดําเนินการใด ๆ เพื
อให้กองทรัสต์ได้มาซึ
งกรรมสิทธิjในสงัหาริมทรัพย์ และ
กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมลูค่าเพิ
มที
เกิดขึน̂จากการซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ
งตามที
ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี ̂ให้ถือ
เป็นเหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
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� เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ขาย 

ในกรณีที
ผู้ขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
เป็นสาระสําคญัของสญัญาฉบบั
นี ̂และ/หรือ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส และ/หรือ สญัญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี ̂และ/หรือ สัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ สัญญาตกลงกระทําการ 
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทรัสต์หรือทราบถงึเหตแุห่งการผิดสญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลา
ใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทัง̂นี ̂เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิดจากการที

กองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบไุว้ในสญัญานัน̂ ๆ  

� เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
กองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
เป็นสาระสําคญัของสญัญา
ฉบบันี ̂หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที

กองทรัสต์ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้ขายหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน ทัง̂นี ̂เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
ผู้ขายไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี ̂

การเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย 

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี ̂โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ขายทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ̂และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
ผู้ ขายหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งตามที
ได้กําหนดไว้ในข้อเหตุผิดนัดผิด
สญัญาโดยผู้ขาย 

• ผู้ขายมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี ̂โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ̂และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
กองทรัสต์ได้ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ
งตามที
ได้กําหนดไว้ในข้อเหตุผิดนดั
ผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

• ให้สญัญาฉบบันีเ̂ป็นอนัสิน̂ผลทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี ̂โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่
มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น  

(1) เมื
อไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตามที
กําหนดภายใต้สัญญา
เช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
และ สัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ 
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ทาวเวอร์ส สิน̂สดุลง โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์ 

(2) เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี ̂

(3) เมื
อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย 
และ/หรือ คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
 เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ทัง̂นี ̂โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์  หรือเมื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติให้เลิกกองทรัสต์ 

 

3. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาํการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

ผู้ให้สัญญา GLAND (“จี-แลนด์”) 

ผู้รับสัญญา กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

การประกอบกจิการ
อาคารสํานักงานให้
เช่าของจี-แลนด์ 

 

นบัจากวันที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ จี-แลนด์ตกลงว่าการ
กําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
 สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมของ
โครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้องไม่เป็นการแข่งขนักับ
การให้เช่าพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที

และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมของทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส และทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ รวมถึงการไม่ให้การสนับสนุน
หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมซึ
งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า เพื
อจูงใจให้
เข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

ทัง̂นี ̂เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ จี-แลนด์ตกลงวา่ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพืน̂ที
สํานักงาน (Occupancy Rate) ของ

ทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

ที
กองทรัสต์ลงทนุ ตํ
ากว่าร้อยละ 92 (เก้าสิบสอง) จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้อง

กบัจี-แลนด์ จะกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานกังานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่า

พืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที


เพิ
มเติม ของโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้สูงกว่าร้อย

ละ 15 (สิบห้า) ของอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานกังานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที


และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมใน
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ทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ สูงกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ

อตัราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการราย

ใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมในทรัพย์สินที
เช่า

โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ
งอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้

เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที


เพิ
มเติมในทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่า

โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ดงักล่าวจะถูกกําหนดขึน̂ในการจดัทํางบประมาณประจําปีใน

แต่ละปีโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ (“ข้อตกลงกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ”) โดย

ข้อตกลงกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวจะใช้กับพืน̂ที
สํานักงานให้เช่าที
มี

บริเวณ (Zone) และขนาดพืน̂ที
เท่าหรือใกล้เคียงกนัระหว่าง (ก) พืน̂ที
ภายในโครงการ

ย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 และ (ข) พืน̂ที
ภายในทรัพย์สินที
เช่า

โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

รายละเอียดปรากฏตามที
กําหนดไว้ในสญัญา  

ในการนี ̂คู่สัญญาตกลงว่า ข้อตกลงกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการจะไม่นํามาใช้

บงัคบักบัพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าของโครงการใดในโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการ

เดอะ แกรนด์ พระราม 9 หากเป็นกรณีดงันี ̂

(1) กรณีที
จี-แลนด์ และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ ได้จําหน่าย จ่าย โอน หรือ
ให้เช่า (ที
มิใช่เป็นการให้เช่าพืน̂ที
ในการดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
สํานกังานแก่ลูกค้า
ทั
วไปตามปกติทางการค้า) พืน̂ที
สํานกังานให้เช่าโครงการนัน̂ ๆ ทัง̂หมด แก่บุคคล
อื
นซึ
งไม่ใช่บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์ ทัง̂นี ̂ภายใต้ข้อกําหนดและเงื
อนไขใน
เรื
องสิทธิในการปฏิเสธก่อน หรือ  

(2) กรณีที
กองทรัสต์ลงทนุในพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าภายในโครงการนัน̂ ๆ 

เพื
อประโยชน์แห่งสญัญาข้อนี ̂หากอตัราการเช่าพืน̂ที
สํานกังาน (Occupancy Rate) 
ของทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ ตํ
ากว่าร้อยละ 92 (เก้าสิบสอง) ตามที
กําหนดข้างต้น จี-แลนด์ตกลงเปิดเผย หรือ
จัดให้บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์เปิดเผยข้อมูลค่าเช่าและค่าบริการ เงื
อนไข และ
ระยะเวลาการเช่า ของพืน̂ที
สํานักงานให้เช่าของโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกไตรมาส รวมถึงให้
สิทธิกองทรัสต์เข้าไปตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวตามที
กองทรัสต์ร้องขอและเห็นสมควร 

สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First 

• ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของ
กองทรัสต์ หากจี-แลนด์ และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์มีความประสงค์จะ
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Refusal) จําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า (ที
มิใช่เป็นการให้เช่าพืน̂ที
ในการดําเนินธุรกิจให้เช่า
พืน̂ที
สํานกังานแก่ลูกค้าทั
วไปตามปกติทางการค้า) ไม่ว่าทัง̂หมดหรือแต่บางส่วน
ของทรัพย์สินที
ใช้ในการประกอบธุรกิจพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าที
อยู่ในโครงการเดอะ 
แกรนด์ พระราม 9  (“ทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) จี-แลนด์ตกลง
ว่า จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์จะดําเนินการให้กองทรัสต์
ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สิน
ดงักล่าวนัน̂  

• การใช้สิทธิการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรัสต์ ต้องเป็นไป
ตามขัน̂ตอนและข้อกําหนดดงัต่อไปนี ̂ 

(1) เมื
อจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์มีความประสงค์จะ
จําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน 
หรือได้รับข้อเสนอจากบุคคลใดซึ
งประสงค์จะซือ̂ รับโอน หรือเช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว จี-แลนด์จะบอกกล่าว และ/หรือ จะดําเนินการให้บุคคลที
เกี
ยวข้อง
กบัจี-แลนด์บอกกล่าวให้กองทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยหนังสือ
บอกกล่าวดงักล่าวจะต้องระบถุงึรายละเอียดของทรัพย์สินที
จะจําหน่าย จ่าย 
โอน หรือให้เช่า รวมทัง̂ข้อมูลที
เพียงพอสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของผู้ประเมนิมลูค่าทรัพย์สิน และข้อกําหนดและเงื
อนไขที
สําคญั รวมถึง (ก) 
ช่วงราคาที
ประสงค์จะขายหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า (ซึ
งเป็นช่วง
ราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ที
หักค่าใช้จ่ายที
จี-แลนด์จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่า) และ (ข) ค่าใช้จ่ายที
สมเหตุสมผลที
จี-
แลนด์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวแก่กองทรัสต์
ด้วย (“คําเสนอ”) ทัง̂นี ̂หากคําเสนอที
 จี-แลนด์ จดัส่งให้กองทรัสต์ ไม่เพียงพอ
สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กองทรัสต์มี
สิทธิร้องขอให้ จี-แลนด์จดัส่งข้อมลูเพิ
มเติมสําหรับการดําเนินการดงักล่าวได้  

(2) กองทรัสต์จะแต่งตัง̂ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจํานวน 2 (สอง) ราย ที
อยู่ใน
บญัชีรายชื
อที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื
อ
ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน และ
กองทรัสต์จะดําเนินการ (ก) แจ้งความประสงค์ในการลงทุน รวมถึงระบุช่วง
ราคาที
ประสงค์จะซือ̂หรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ของทรัพย์สินนัน̂ (ซึ
ง
เป็นช่วงราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ที
ยังไม่หักค่าใช้จ่ายที
จี-
แลนด์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่า) และข้อกําหนดและเงื
อนไขที

สําคัญ หรือ (ข) อาจตอบปฏิเสธการลงทุน ในกรณีที
ราคาหรือค่าเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที
 ตํ
าที
สุดที
 จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที

เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ แจ้งมาในคําเสนอนัน̂สูงกว่าร้อยละ 115 (หนึ
งร้อยสิบ
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ห้า) ของราคาตํ
าสดุของผู้ประเมิน 2 (สอง) รายดงักล่าว หกัด้วยค่าใช้จ่ายที
จี-
แลนด์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่า โดยกองทรัสต์จะแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที

เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ (แล้วแต่กรณี) ทราบภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั
นบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือวนัที
กองทรัสต์ได้รับข้อมูลครบถ้วน
สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (แล้วแต่
กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายในระยะเวลาอื
นที
คู่สัญญาตกลงกันเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  

(3) ในกรณีที
 (ก) กองทรัสต์ปฏิเสธการลงทนุดงักล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไปยังจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์ (แล้วแต่กรณี) 
หรือ (ข) กองทรัสต์ไม่แจ้งความประสงค์เป็นประการใด ภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) วนั ตามที
กําหนดใน (2) ให้ถือว่าหน้าที
ในการให้สิทธิที
จะปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) ของจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-
แลนด์ตามสัญญานีเ̂ป็นอันสิน̂สุดลงเฉพาะในส่วนที
เกี
ยวกับทรัพย์สินที
จี-
แลนด์ และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ เสนอต่อกองทรัสต์ในคราวนัน̂ 
ๆ และจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ ที
ได้ทําคําเสนอนัน̂มี
สิทธิจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่บุคคลอื
นได้ ทัง̂นี ̂
ภายใต้เงื
อนไขใน (5)  

(4) ในกรณีที
กองทรัสต์ตอบรับคําเสนอตามที
กําหนดใน (2) จี-แลนด์ และ/หรือ 
บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ (แล้วแต่กรณี) ที
ได้ทําคําเสนอนัน̂ จะจําหน่าย 
จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อนดงักล่าวแก่
บคุคลอื
นได้ก็ต่อเมื
อ  

(ก) ในกรณีที
การลงทนุในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นธุรกรรมที
จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใต้กฎหมายที
เกี
ยวข้อง แต่
กองทรัสต์ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ภายใน
ระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือ 
ได้รับข้อมูลครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายในระยะเวลา
อื
นที
คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที
ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติไม่อนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว หรือ 

(ข) ในกรณีที
กระบวนการได้มาซึ
งทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ แต่
กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวให้เสร็จสิน̂ภายใน 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวนัที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือ ได้รับ
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ข้อมูลครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายในระยะเวลาอื
นที

คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ 

(ค) ในกรณีที
กระบวนการได้มาซึ
งทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื
นที
เกี
ยวข้อง แต่  

1. กองทรัสต์ไม่สามารถยื
นเอกสารที
 เกี
ยวข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงานราชการอื
นที
เกี
ยวข้องภายใน 180 (หนึ
งร้อยแปดสิบ) วนั
นับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือได้รับข้อมูลครบถ้วน
สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
(แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง)  หรือภายในระยะเวลาอื
นที

คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ  

2. กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวให้เสร็จสิน̂ภายใน 
240 (สองร้อยสี
สิบ) วนันบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือ
ได้รับข้อมูลครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือ
ภายในระยะเวลาอื
นที
คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง̂นี ̂ไม่วา่กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ 

บุคคลที
 เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์ จะไม่เปิดเผยช่วงราคาหรือค่าเช่าตลอด

ระยะเวลาการเช่า ของทรัพย์สิน และข้อกําหนดและเงื
อนไขที
ได้รับจาก

กองทรัสต์ให้บคุคลใด ๆ ทราบ 

(5) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ ต้อง
ดําเนินการจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อนดงักล่าว โดยมีเงื
อนไขว่าราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 
ของทรัพย์สินที
ตกลงขายหรือให้เช่านัน̂ต้องไม่ตํ
ากว่าราคาหรือค่าเช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า ของทรัพย์สินที
 ตํ
าที
สุดที
จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที

เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ แจ้งมาในคําเสนอตามข้อ (1)(ก) และต้องจําหน่าย จ่าย 
โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ
ง) ปีนบัจากวนัที
กองทรัสต์
ปฏิเสธการลงทุน หรือนบัจากวนัครบกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนัใน
กรณีที
กองทรัสต์ไม่แจ้งความประสงค์ หรือนบัจากวนัที
กองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ใน (4)   

หากจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์ ไม่ดําเนินการตาม
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ข้อกําหนดดังกล่าว และจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัจี-แลนด์ มี
ความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินนัน̂อีก จี-แลนด์ตกลง
ว่า จี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์ จะให้สิทธิที
จะปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์อีกครัง̂หนึ
ง โดยจะทําเป็นหนงัสือ
บอกกล่าวแจ้งคําเสนอใหม่ตามกระบวนการที
ระบุไว้ในข้อนีไ̂ปยงักองทรัสต์
เพื
อพจิารณาอีกครัง̂ 

การดาํรงสัดส่วนการ
ถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ 

• ตลอดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับจากวนัที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของ
กองทรัสต์ (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์”) จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/
หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนั จะดํารงสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ และจะ
ดํารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) 
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที
ออกและเสนอขายทัง̂หมดในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง̂แรกเท่านัน̂ อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาการถือครอง
หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ
มเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์เพื
อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ
มเติม และจี-แลนด์ 
และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนั มิได้ใช้สิทธิจองซือ̂หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ
งออก
และเสนอขายในการเพิ
มเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ดงักล่าว อนัทําให้สดัส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ของจี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั ลดลงน้อยกว่าร้อย
ละ 15 (สิบห้า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที
ออกและเสนอขายทัง̂หมด ให้
ถือว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ซึ
งจี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ต้อง
ดํารงให้เป็นไปตามข้อสัญญานี ̂ลดลงเหลือเท่ากับสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
รวมกันของจี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนั ภายหลงัจากการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ
มเงินทนุจดทะเบียนของกองทรัสต์ดงักล่าว 

• ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกัน จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ บน
หน่วยทรัสต์ดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการจํานําหน่วยทรัสต์เป็นหลกัประกนั 
อนัอาจจะทําให้สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ตํ
ากว่าสดัส่วนที
กําหนดไว้
ในข้อข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที
เป็นไปเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ
งต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ จี-แลนด์ตกลง
ว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะไม่เป็นผู้ สนับสนุน (Sponsor) 
ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื
นใดที
จะลงทุนในทรัพย์สินประเภท
อาคารสํานกังานให้เช่าภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 

การถือหุ้นและการ
ดาํรงสัดส่วนการถือ

• เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
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หุ้นในบริษัท จีแลนด์ 
รีท แมเนจเม้นท์ 
จาํกัด 

ที
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ จี-
แลนด์ตกลงว่าสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั ของจี-
แลนด์และกลุ่มบคุคลเดียวกนัรวมกนัทัง̂หมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 (เก้า
สิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทัง̂หมดในบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจ
เม้นท์ จํากดั 

• ตลอดระยะเวลาที
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์
ของกองทรัสต์ จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะไม่
จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดังกล่าว หรือนําหุ้นไปจํานําหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ ในหุ้น
ดงักล่าวทัง̂หมดหรือแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอื
นใดอนัอาจมีผลทําให้ จี-
แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือครองหุ้นของบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจ
เม้นท์ จํากดั รวมกนัทัง̂หมดมีจํานวนน้อยกว่าสดัส่วนที
กําหนดไว้ข้างต้น และ/หรือ 
อนัมีผลทําให้อํานาจการจัดการงานของบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั ตก
ไปอยู่กับบุคคลอื
น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

• ตลอดระยะเวลาการถือครองหุ้นตามที
ระบุไว้ข้างต้น จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั จะดําเนินการใด ๆ ด้วยการอาศัยสิทธิของตนเท่าที

จะทําได้ภายใต้กฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้ นรายใหญ่เพื
อทําให้บริษัท จีแลนด์ รีท 
แมเนจเม้นท์ จํากัด ปฏิบตัิหน้าที
ผู้จัดการกองทรัสต์ในฐานะที
เป็นผู้ ที
มีวิชาชีพซึ
ง
ได้รับความไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวัง ซื
อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง̂ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง̂ผู้จัดการกองทรัสต์ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน และมติที
ประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 

การถือหุ้นและการ
ดาํรงสัดส่วนการถือ
หุ้นในสเตอร์ลิง 
อีควิตี F 

• เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ จี-แลนด์ตกลงว่าสดัส่วนการถือหุ้นในสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ของจี-แลนด์และกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัรวมกันทัง̂หมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้า
เก้า) ของหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทัง̂หมดในสเตอร์ลิง อีควิตี ̂

• ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ จี-แลนด์ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน 
จะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดังกล่าว หรือนําหุ้นไปจํานําหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ 
ในหุ้นดงักล่าวทัง̂หมดหรือแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอื
นใดอนัมีผลทําให้ 
จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือครองหุ้นของสเตอร์ลิง อีควิตี ̂รวมกัน
ทัง̂หมดมีจํานวนน้อยกว่าสัดส่วนที
กําหนดไว้ข้างต้น และ/หรือ อนัอาจมีผลทําให้
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อํานาจการจัดการงานของสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกไปอยู่กับบุคคลอื
น เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

• จี-แลนด์ตกลงวา่จะดําเนินการใด ๆ ด้วยการอาศยัสิทธิของตนเท่าที
จะทําได้ภายใต้
กฎหมายในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพื
อทําให้สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงื
อนไข
ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที
มีอยู่กับกองทรัสต์อย่างถูกต้องและเคร่งครัด ตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการ
ยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ที
มีอยู่กบักองทรัสต์ 

หน้าที ในการจัดให้มี
ทางเข้าออกของ
โครงการเดอะ  
แกรนด์ พระราม 9 

คู่สญัญาตกลงและรับทราบว่าช่วงเวลาก่อนที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
เช่า
ของกองทรัสต์ โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีทางเข้าออกระหว่างโครงการและ
ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะอนัได้แก่ ทางเข้าออกทางด้านถนนพระราม 9 ทางเข้าออก
ทางด้านถนนรัชดาภิเษก รวมถึงทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 
ทัง̂นี ̂เพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการของโครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และโครงการโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ รวมถึงบริวารของบุคคลดงักล่าว จี-แลนด์
ตกลงว่านับจากวันที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ และตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาการเช่า”) ตราบใดที
จี-แลนด์ยัง
สามารถใช้ทางเข้าออกดังกล่าวได้อยู่ จี-แลนด์ตกลงจะดําเนินการให้กองทรัสต์ ผู้ เช่า
พืน̂ที
และผู้ รับบริการ และบริวารของบุคคลดงักล่าว มีสิทธิใช้สอยและใช้ประโยชน์จาก
ทางเข้าออกและทางสญัจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้
เช่นเดียวกันตามที
มีอยู่แล้วตามปกติก่อนวนัที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
เช่า
ของกองทรัสต์ รวมทัง̂จะไม่ดําเนินการใด ๆ ที
มีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทรัสต์ ผู้ เช่า
พืน̂ที
และผู้ รับบริการ และบริวารของบคุคลดงักล่าว ไม่สามารถใช้สอยและใช้ประโยชน์
จากทางเข้าออกและทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนน
สาธารณะได้ ซึ
งรวมถงึการจดทะเบียนยกเลิกภาระจํายอมที
ได้จดให้แก่ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ก่อน 
หรือ ณ วนัที
กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ โดยจี-แลนด์จะบํารุงรักษา
ซ่อมแซมทางเข้าออกและทางสัญจรดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที
ดีเพื
อที
กองทรัสต์จะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามสญัญาข้อนีต̂ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของจี-
แลนด์เอง 

การใช้ชื อและ
เครื องหมายการค้า 

ตราบเท่าที
กองทรัสต์ยังคงลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จี-
แลนด์ตกลงยินยอมให้กองทรัสต์ใช้ชื
อ และ/หรือ เครื
องหมายการค้า และ/หรือ ตรา
สญัลกัษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ เครื
องหมายอื
นใดที
ใช้ในการสื
อความหมายให้
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ประชาชนทั
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้นัน̂เป็นทรัพย์สินของจี-
แลนด์ที
 เกี
ยวเนื
องกับโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ทัง̂นี  ̂ให้รวมถึงชื
อ และ/หรือ 
เครื
องหมายการค้า และ/หรือ ตราสัญลกัษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ เครื
องหมาย
อื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ที
จี-แลนด์จะได้มีในอนาคตด้วย 
เพื
อการดําเนินกิจการตามสัญญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ^
ชวนของกองทรัสต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ข้อตกลงในการ
จัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที
จี-แลนด์ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที
เช่า
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จี-แลนด์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง̂ที
มีผู้สนใจเช่าพืน̂ที

สํานักงาน จี-แลนด์จะเสนอทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์และให้ข้อมูลในการติดต่อ
สอบถามที
เพียงพอเพื
อให้ลกูค้าเป็นผู้พจิารณาตดัสินใจ  

ทัง̂นี ̂จี-แลนด์จะจดัให้มีหน่วยงานและบุคลากรที
มีหน้าที
ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของจี-แลนด์ และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับจี-แลนด์ สําหรับส่วนที
เกี
ยวข้องกับผู้ เช่า
พืน̂ที
และผู้ รับบริการ และส่วนที
มีหน้าที
รับผิดชอบข้อมูลทางการเงิน แยกต่างหากจาก
หน่วยงานและบคุลากรที
มีหน้าที
ในการบริหารจดัการทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์สอย่างชดัเจน รวมถงึการแยกการจดัเก็บและการเข้าถึงข้อมลูและเอกสารใด ๆ 
ของกองทรัสต์ เพื
อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือล่วงรู้และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของกองทรัสต์ นอกจากนี ̂จี-แลนด์ตกลงว่าจะไม่นําข้อมูลทางการค้าใด ๆ ของ
กองทรัสต์ที
จี-แลนด์ได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ ไปใช้เพื
อประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรือบุคคลอื
นใด 

การซื Fอคืนทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์  

ในกรณีที
สัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส สิน̂สุดลงอนัเนื
องจากการครบระยะเวลาการเช่า หรือกรณีที
สญัญาเช่าดงักล่าว
สิน̂สุดลงโดยเป็นผลจากการที
 จี-แลนด์เป็นฝ่ายผิดสัญญา กองทรัสต์ตกลงที
จะ
จําหน่ายทรัพย์สินที
ซือ̂ขายกันตามสัญญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สินอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันให้แก่จี-แลนด์ 
และจี-แลนด์ตกลงที
จะซือ̂ทรัพย์สินดงักล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของทรัพย์สินที
มี
การใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน̂ โดยราคาทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปตามมูลค่าตลาด 
หากทรัพย์สินใดไม่มีมูลค่าตลาดให้ใช้มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที
ส่งมอบ หรือตาม
ราคาอื
นใดตามที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา กรณีที
จี-แลนด์ไม่ปฏิบตัิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ
งของสญัญาฉบบันี ̂และ/หรือ สญัญา
เช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ 
สญัญาซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในส่วนที
เป็นสาระสําคัญ 
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และ
งานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ สัญญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ 
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โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และจี-แลนด์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบติัให้
ถกูต้องตามสญัญาฉบบันี ̂และ/หรือ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ สญัญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด
ตามสัญญาฉบับนี ̂ซึ
งให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการเรียกค่าเสียหายจากจี-แลนด์ และ/
หรือ เลิกสัญญาฉบับนีไ̂ด้ เว้นแต่ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่ในกรณีที
การไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ̂ป็นผลเนื
องมาจากการที
กองทรัสต์
ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส ไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือเว้นแต่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื
นใน
สญัญาฉบบันี ̂

ทัง̂นี ̂ในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ภายใต้ข้อกําหนดและเงื
อนไขของสัญญาดังกล่าว 
กองทรัสต์มีสิทธิใช้เหตดุงักล่าวถือเป็นเหตเุลิกสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันีเ̂ช่นกนั 

การเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย 

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีโ̂ดยบอกกล่าวให้แก่จี-แลนด์ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร หรือฟ้องร้องให้จี-แลนด์ปฏิบัติตามสัญญาฉบบันี ̂และ/หรือ เรียก
ค่าเสียหายจากจี-แลนด์ได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสญัญาตามที
กําหนดไว้ในสัญญา
ฉบบันี ̂ 

• ในกรณีที
คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ หากมีการเพิกถอนหรือยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง ซึ
ง
รวมถึงสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทัง̂นี ̂โดยไม่ใช่ความผิดของจี-
แลนด์ และกองทรัสต์ หรือเมื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนีส̂ิ น̂สุดลง โดยที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย หรือเงนิหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ 

• เพื
อประโยชน์แห่งความชัดเจน คู่สัญญารับทราบและตกลงว่าการที
สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีคําสั
งเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์ ไม่ถือเป็นเหตสุดุวิสยัตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂

 

4. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาแต่งตั Fงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  
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ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทฯ (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) 

กองทรัสต์ กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

GLAND (“ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์”) 

ทรัสตี SCBAM (“ทรัสตี”) 

วันที สัญญามีผลใช้
บังคับ 

ให้สัญญาฉบับนี มี̂ผลใ ช้บังคับเมื
 อกองทรัส ต์ไ ด้จัดตัง̂ มีผลสมบูรณ์แล้วตาม
พระราชบญัญตัิทรัสต์ และสามารถลงทนุในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนภายใน 60 (หก
สิบ) วันนับแต่วันที
จัดตัง̂กองทรัสต์แล้วเสร็จ สําหรับการเสนอขายครัง̂แรก (“วันที

สญัญามีผลใช้บงัคบั”) 

ระยะเวลาการจ้าง
บริหาร 

คู่สัญญาตกลงให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที
ต่าง ๆ ตามที
กําหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี เ̂ ป็นระยะเวลา 10 (สิบ)  ปีนับตั ง̂แต่วันที
สัญญามีผลใช้บังคับ 
(“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”) 

เมื
อครบระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกหรือระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป 
(แล้วแต่กรณี) คู่สญัญาตกลงให้ต่ออายุสญัญาฉบบันีอ̂อกไปอีกคราวละ 10 (สิบ) ปี 
โดยกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในข้อการพิจารณาผลการดําเนินกาของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
และหากมีการต่ออายสุญัญาฉบบันีอ̂อกไป ให้เงื
อนไข และหลกัเกณฑ์ของสญัญาที
ต่อ
ออกไปเป็นตามที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ̂รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการจัดการ
และบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอื
น อย่างไรก็
ดี ระยะเวลาการจ้างบริหารที
ต่อออกไปจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า ภายใต้
สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

หน้าที ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• หน้าที
ทั
วไป 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตัิหน้าที
ทั
วไปในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ที
กองทรัสต์ลงทนุตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ̂หรือหน้าที
ใด ๆ ที
คู่สญัญาจะได้ตก
ลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการปฏิบัติหน้าที
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือ 
ชีช̂วน และกฎหมายหลกัทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ทัง̂นี ̂เพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์  

ทัง̂นี ̂ในการปฏิบตัิหน้าที
ในการบริหารและจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนตามที

ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ̂ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิแต่งตัง̂หรือมอบหมายให้
บคุคลภายนอกหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื
นที
มีประสบการณ์ในการบริหาร
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อาคารปฏิบตัิหน้าที
ดังกล่าว โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีทราบถงึการแต่งตัง̂ หรือมอบหมายดงักล่าวทุกครัง̂ นอกจากนี ̂
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องควบคุมดูแลผู้ ที
ได้รับมอบหมายดังกล่าวให้ปฏิบตัิ
หน้าที
เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ภายในขอบเขตที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ̂
และเพื
อให้การปฏิบตัิหน้าที
ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงื
อนไขต่าง ๆ ตาม
สญัญานี ̂

• หน้าที
ที
ได้รับมอบหมายเพิ
มเติม 

นอกเหนือจากหน้าที
ที
ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที
ที

จะต้องดําเนินการใด ๆ ตามที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีจะได้มอบหมาย
เพิ
มเติมตามสมควรแก่กรณีเฉพาะที
เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินงานของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทนุ และ/หรือ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดในสญัญา
ฉบับนี ̂หรือตามที
กฎหมายที
เกี
ยวข้องกําหนดเพิ
มเติม ทัง̂นี ̂เพื
อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิที
จะได้รับ
ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบตัิหน้าที
เพิ
มเติมดงักล่าวตามที
จะได้ตกลงกนัต่อไป 

อย่ างไ รก็ ดี  หาก หน้า ที
 นั น̂ มีผ ล เ ป็ นก าร เพิ
 ม ภาระหน้ า ที
 ใ ห้แก่ ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สงวนสิทธิที
จะปฏิเสธ
การปฏิบตัิหน้าที
ตามที
ได้รับมอบหมายเพิ
มเติมจากผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี
ดงักล่าว ในกรณีดงักล่าวผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีมีสิทธิที
จะมอบหมายหน้าที

นัน̂ให้บุคคลอื
นปฏิบตัิแทนได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  ทัง̂นี ̂การปฏิบตัิหน้าที

ของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที
ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานีเ̂กินสมควร 

• หน้าที
ในการจัดให้มีบคุลากรที
เพียงพอและเหมาะสม 

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที
จะจัดให้มีบุคลากรเพื
อปฏิบัติงานประจําที

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทนุและดแูลจดัการบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ 
ในเวลาและจํานวนที
เหมาะสม โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และมีคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที
เป็น
ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วัน ที
ลงนามในสัญญาฉบับนี  ̂ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้จัดส่งโครงสร้างการบริหารและรายชื
อบุคลากรระดับผู้บริหาร
เพื
อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณา และในกรณีที
จะมีการเปลี
ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั (เฉพาะในส่วนที
เกี
ยวข้องกับการดูแลจดัการ
บริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนโดยตรงเท่านัน̂) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะส่ง
ข้อมลูการเปลี
ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้จดัการกองทรัสต์เพื
อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนการเปลี
ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ใน
แต่ละคราว 

นอกจากนี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัให้มีหน่วยงานและบคุลากรที
มีหน้าที
ใน
การบริหารจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน สําหรับส่วนที
เกี
ยวข้องกับผู้ เช่าพืน̂ที

และผู้ รับบริการของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน และส่วนที
มีหน้าที
 รับผิดชอบ
เกี
ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ แยกต่างหากจากหน่วยงานและบุคลากร
อื
นของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน เพื
อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมลูของกองทรัสต์  

• หน้าที
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 

(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีพร้อม
งบประมาณประจําปี ซึ
งรวมถึงแผนการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน และจะเสนอแผนการดําเนินงานประจําปีพร้อมงบประมาณ
ประจําปีของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุดงักล่าวต่อผู้จดัการกองทรัสต์เพื
อขอ
อนมุตัิเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วนัก่อนวนัเริ
มรอบปีบญัชีแต่
ละปี และผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอให้ทรัสตีพิจารณาเห็นชอบภายในวันที
 
16 ธันวาคม ก่อนขึน̂รอบปีบญัชีถัดไปในแต่ละปี โดยส่งพร้อมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปีสําหรับการปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์
ใหญ่ ล่วงหน้า 3 (สาม) ปี  (Major Renovation Plan) ยกเว้นแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ที
คู่สญัญาทกุฝ่ายตกลงจะใช้ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐาน เป็นแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 

ทัง̂นี ̂ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดให้มีการดูแลรักษา ปรับปรุง และ/
หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนภายใต้กรอบการดําเนินการที
ได้
กําหนดในแผนการดําเนินงานประจําปีข้างต้น 

(2) ในกรณีที
มีข้อโต้แย้งใด ๆ ซึ
งไม่สามารถหาข้อยุติได้ในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี คู่สญัญาตกลงให้ใช้แผนการดําเนินงานประจําปีของปีที

ผ่านมาเป็นแนวปฏิบติัต่อไปก่อนจนกว่าทรัสตีจะกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปีแล้วเสร็จภายใต้ (3) ของข้อนี ̂ทัง̂นี ̂ประมาณการค่าใช้จ่ายที
ระบุไว้
ในแผนการดําเนินงานประจําปี (ไม่รวมแผนการดําเนินงานประจําปีสําหรับ
การปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ใหญ่ (Major Renovation 
Plan)) จะเพิ
มขึน̂ได้ไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามที

ระบไุว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีของปีที
ผ่านมา  

(3) หากคู่สัญญายังคงไม่สามารถหาข้อยุติในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
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ประจําปีดงักล่าวได้ ทรัสตีสงวนสิทธิที
จะตดัสินใจกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ซึ
งการตดัสินใจของทรัสตีให้เป็นที
ยตุิ ทัง̂นี ̂ในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังกล่าว ทรัสตีจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช̂วน และสัญญาเช่า
พืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 
ประกอบกบักฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที
เกี
ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจที
เหมาะสมและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน̂ อย่างไรก็ดี การ
พิจารณาตดัสินใจกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปีของทรัสตีจะต้องแล้ว
เสร็จภายใน 60 (หกสิบ) วนั นับแต่วนัเริ
มรอบปีบญัชี เว้นแต่คู่สญัญาจะตก
ลงเป็นอย่างอื
น 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีได้ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุประกอบกบัสภาวะธุรกิจการตลาดและอตุสาหกรรม ในกรณีที
ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ประสงค์จะปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปี ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานที
ปรับเปลี
ยนได้ก็ต่อเมื
อผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาถึงรายละเอียดการ
ปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 (สามสิบ) วัน และผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติการปรับเปลี
ยน
แผนการดําเนินงานประจําปีนัน̂เป็นลายลักษณ์อกัษรและแจ้งให้ทรัสตีทราบ
ถึงรายละเอียดการปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และกองทรัสต์มีงบประมาณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามที
มีการปรับเปลี
ยนนัน̂  

ในกรณีที
กองทรัสต์มีงบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้ปรับเปลี
ยนใน
วรรคก่อน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานที
ปรับเปลี
ยน
ได้ก็ต่อเมื
อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาถึง
รายละเอียดการปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีเป็นลายลักษณ์
อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี
สิบห้า) วัน เมื
อผู้จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติ
การปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีนัน̂แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง
เสนอให้ทรัสตีพิจารณาเพื
ออนุมัติรายละเอียดการปรับเปลี
ยนแผนการ
ดําเนินงานประจําปีเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 (สิบห้า) วนั 

(5) คู่สัญญาทุกฝ่ายอาจพิจารณาร่วมกันแก้ไขแผนการดําเนินงานประจําปี
สําหรับปีใด ๆ เพื
อให้สอดคล้องกบั 

(ก) การเปลี
ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของ



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 

GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

หน้า 84 

ประเทศไทยที
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุ 

(ข) เหตุสุดวิสัยที
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุ 

(ค) เหตุการณ์อื
นใดที
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อการดําเนินงาน 
หรือการประกอบกิจการที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ 

(6) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ จัดการกองทรัสต์  ตกลงที
จะจัดให้มีการ
ประชุมเพื
อพิจารณาผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีทุก ๆ ไตรมาส ในวนัและเวลาตามที
จะได้ตกลง
กนั  

ในกรณีที
ทรัสตีเห็นสมควร ทรัสตีอาจพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
และเสนอวาระสําหรับการประชมุดงักล่าวตามที
จําเป็น และ/หรือ เห็นสมควร 
โดยแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วนัทําการ 

• หน้าที
ในการเก็บรักษาสําเนาเอกสาร 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสําเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนตามความจําเป็นและสมควร ซึ
ง
รวมถึงชุดสําเนาเอกสารประกอบการยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึ
งรวมถึง 
สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็น
ผู้ ดําเนินการ หรือติดต่อประสานงาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี ย้อนหลัง
ในสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้ ที
เกี
ยวข้อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสําเนาเอกสารดงักล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมื
อสัญญาฉบบันี ^
สิน̂สดุลง 

ค่ า ตอ บแ ทน  และ 
ค่าใช้จ่าย 

• กองทรัสต์ตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดดงันี ̂

(1)  ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ
ม) 

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ต่อปี) 

ปีที
 1 - 10 ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
ดําเนินงาน 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ
ม) 

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ต่อปี) 
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ปีที
 1 - 10 ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้สทุธิจากการ
ดําเนินงาน  

• กองทรัสต์ตกลงที
จะชําระค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือน 
ดงันี ̂

(1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัทําใบแจ้งหนี ̂โดย
เป็นยอด ณ วนัสิน̂เดือน ที
คํานวณจากรายงานผู้ เช่า (Rent Roll) ของเดือนที

มีการคิดค่าธรรมเนียมซึ
งได้ส่งให้แก่กองทรัสต์แล้ว และส่งมอบใบแจ้งหนี ̂
ดงักล่าวให้กบักองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 (สิบ
ห้า) วันนับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนีซ̂ึ
งได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันจากกองทรัสต์แล้ว ในการนี  ̂คู่ สัญญาตกลงให้มีการปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าเป็นรายไตรมาส เมื
อได้รับงบการเงินประจําไตร
มาสของกองทรัสต์ที
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และจะมีการ
ชําระเพิ
มหรือชําระคืนโดยเพิ
มหรือหักกลบกับค่าธรรมเนียมที
จะชําระให้แก่
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในเดือนถดัไป 

(2)  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดทําใบแจ้งหนี ̂โดยเป็น
ยอด ณ วันสิน̂เดือนที
 คํานวณจากรายได้สุทธิจากการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ล่าสุดที
กองทรัสต์จัดทําและได้รับการยืนยันจากทรัสตี โดย
กองทรัสต์จะชําระค่าธรรมเนียมพิเศษภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัจากวนัที

กองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนีด̂งักล่าว 

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกประเภทของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการปฏิบตัิหน้าที
ของตนเองตามที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ̂โดย
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทุน (Operating Expenses) ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน (Maintenance 
Costs) ค่าเบีย̂ประกนัความเสี
ยงภยัในทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง 
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (Repair and Renovation Costs) ค่าภาษี
โรงเรือนและที
ดิน ภาษีบํารุงท้องที
 และภาษีอื
นใดในลักษณะเดียวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุน 
และการบริหารจดัการใด ๆ ซึ
งเป็นค่าใช้จ่ายที
กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ 

• ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน̂จากการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญา
ฉบับนีจ̂ะต้องเป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายที
ระบุไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปีของกองทรัสต์ (ซึ
งอาจมีการแก้ไขเพิ
มเติมเป็นคราว ๆ)  

• ในกรณีที
มีค่าใช้จ่ายซึ
งเป็นไปตามระเบียบการเบิกใช้วงเงินสดย่อยที
ได้ตกลงไว้
กบัทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการเข้าทํา
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รายการค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ตามระเบียบการเบกิใช้วงเงินสดย่อยดงักล่าว 

หากผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีตรวจสอบพบในภายหลังว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีมีสิทธิปฏิเสธการ
เบิกจ่ายค่าใช้ดังกล่าวได้ และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที
ชําระค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวคืนให้แก่กองทรัสต์โดยการจ่ายคืนเงินเข้าบญัชีเงินสดย่อยของกองทรัสต์ 

• สําหรับการดําเนินการใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือพิเศษใด ๆ ที
เกิดขึน̂ระหว่าง
รอบปีบญัชี และเป็นรายการที
มิได้รวมอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปี แต่เป็น
รายการที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและสมควรที
จะต้องดําเนินการ 
โดยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือพิเศษดังกล่าวจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที
เป็นประโยชน์และ
เกี
ยวเนื
องต่อการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุน รวมทัง̂ได้ระบุไว้
ในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนงัสือชีช̂วนของกองทรัสต์ไว้
แล้ว และเป็นไปตามวิธีการที
ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายฉกุเฉินหรือพิเศษ พร้อมทัง̂ที
มา เหตผุล และงบประมาณ เป็นลายลกัษณ์
อักษรให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีเพื
อพิจารณาถึงรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เมื
อผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติค่าใช้จ่าย
ฉกุเฉินหรือพิเศษนัน̂แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเสนอให้ทรัสตีพิจารณาเพื
ออนุมตัิ
ถงึรายละเอียดดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั โดย
การอนมุตัิดงักล่าวให้ถือเป็นการอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป 

การพจิารณาผลการ
ดาํเนินงานของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป 
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประจําเดือนเปรียบเทียบกบัแผนการดําเนินงานประจําปีที
วางไว้ 
เพื
อให้มั
นใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามข้อตกลง เงื
อนไข และเป็นไป
ตามสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี ̂ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที
ส่งผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาและตรวจสอบ และมีหน้าที
สรุป
ภาพรวมผลการดําเนินงานของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายไตรมาสเพื
อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

• ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป 
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุก ๆ 1 (หนึ
ง) ปีนับจากรอบปีบญัชีปีแรกที

กองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี (“ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน”) 
โดยการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจาก
รายได้สทุธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน ซึ
ง
ต้องไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 25 ของประมาณการรายได้สุทธิจากการดําเนินงานตาม
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แผนการดําเนินงานประจําปี (“เกณฑ์การพจิารณาผลการดําเนินงาน”) 

• ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ
งรวมถึงภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง
ร้ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุน ให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ทราบโดยไม่ชกัช้าเมื
อ
เกิดเหตุสดุวิสยัดงักล่าว 

ในกรณีที
  เหตุสุดวิสัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทุน และ (ก) เหตุสุดวิสัยดังกล่าวดํารงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่า 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ หรือ (ข) รายได้สุทธิจากการดําเนินงานของทรัสต์เพื
อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองอื
นหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที
ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัโดยเฉลี
ย หรืออสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีรายได้สุทธิจากการดําเนินงานลดลงเกินร้อยละ 
15 (สิบห้า) เมื
อเทียบกับรายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนหน้าซึ
 ง เ ป็นช่วงเวลาตามที
 คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  ใ ห้ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วนันบั
จากวันที
ครบระยะเวลาตามข้อ (ก) หรือทราบเหตุตามข้อ (ข)  ดังกล่าว (แล้วแต่
กรณี) และคู่สญัญาตกลงกนัดําเนินการ ดงันี ̂

(1)  ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ให้
ใช้เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที

ระบุ ณ ขณะนัน̂  ๆ  ในการพิจารณาผลการดําเ นินงานของผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ต่อไป หรือ 

(2)  ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ให้
มีการปรับเปลี
ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยคู่สญัญาจะทํา
ความตกลงร่วมกันปรับเปลี
ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานของ
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมต่อไป ทัง̂นี  ̂ในกรณีที
คู่สัญญาไม่
สามารถตกลงกนัได้ ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานที
กําหนดใน
สญัญานีต่̂อไป 

• ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใน
รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ̂

(1)  ให้เริ
มนับระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานรอบแรกตาม
รอบปีบญัชีปีแรกที
กองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี  และในการพิจารณาผล
การดําเนินงานรอบต่อ ๆ ไป ให้ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาผลการดําเนินงาน
ทุก ๆ รอบปีบญัชี โดยจะพิจารณาภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัที
ครบ
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กําหนดระยะเวลาการพจิารณาผลการดําเนินงานในแต่ละรอบ  

(2)  ในกรณีที
รายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการ
พิจารณาผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน ให้เริ
ม
นับรอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบถัดไปตัง̂แต่วนัถัด
จากวนัที
ครบกําหนดตามรอบนัน̂ 

(3)  ในกรณีที
รายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการ
พิจารณาผลการดําเนินงานใดตํ
ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
อีกครัง̂ในรอบปีบัญชีปีถัดไป โดยจะพิจารณาจากรายได้สุทธิจากการ
ดําเนินงานเฉพาะในรอบปีบัญชีปีถัดไปนัน̂ (“ระยะเวลาแก้ไขผลการ
ดําเนินงาน”)  

• หากปรากฏว่ารายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาแก้ไขผลการ
ดําเนินงานใดตํ
ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน  กองทรัสต์มีสิทธิเลิก
สญัญาฉบับนี ̂โดยแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั  

เพื
อให้ปราศจากข้อสงสยั กรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถแต่งตัง̂บุคคลอื
นใด
เข้าทําหน้าที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์รายเดิมได้ 
กองทรัสต์อาจแจ้งให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสิทธิและหน้าที
ต่อไปตาม
สญัญานี ̂จนกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่จะได้รับการแต่งตัง̂ และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตกลงที
จะดําเนินการดังกล่าว ทัง̂นี ̂จะต้องไม่เกินระยะเวลา 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที
ครบกําหนดระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันตามที

กล่าวข้างต้น และให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลงเมื
อครบกําหนดระยะเวลา 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วนั 

ข้อตกลงกระทําการ
หรือละเ ว้นกระ ทํา
ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ 

• เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการซึ
งเกี
ยวข้องหรือเกี
ยวเนื
องกับการปฏิบตัิหน้าที
ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂หรือบทบญัญัติใด ๆ ของสญัญา
ฉบบันี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใด ๆ รวมทัง̂การลงนามในเอกสาร
ใด ๆ การให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที

ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ เจ้าหน้าที
ของหน่วยราชการอื
นใด
ในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้าที
 ความผูกพนัใด ๆ ในนามของกองทรัสต์ 
หรือผู้จดัการกองทรัสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

• หากมีการเปลี
ยนแปลงบคุลากรระดบัผู้บริหารในการจดัการและบริหารทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัหาบุคลากรระดบัผู้บริหารราย
ใหม่ที
มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ ที

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที
แทน
บคุลากรระดบัผู้บริหารรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที
ต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันีโ̂ดยไม่ชกัช้าเพื
อให้การ
บริหารจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุเป็นไปอย่างต่อเนื
อง 

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการใด ๆ ภายในอํานาจหน้าที
และตาม
มาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ
ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพื
อป้องกันมิให้กองทรัสต์
ปฏิบตัิผิดหน้าที
 หรือฝ่าฝืนเงื
อนไขตามที
ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูและหนงัสือชีช̂วนของกองทรัสต์ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง อย่างมีนยัสําคญั โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้
กองทรัสต์ทราบในทนัทีเมื
อมีเหตุการณ์ใด ๆ หรือมีเหตุอนัควรทราบว่าการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ ของกองทรัสต์อาจถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที
 
หรือฝ่าฝืนเงื
อนไขดงักล่าวเพื
อให้กองทรัสต์ทราบและดําเนินการแก้ไขต่อไป 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะปฏิบติัหน้าที
โดยซื
อสตัย์ สุจริต และใช้ความระมดัระวงั
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการประกอบอาชีพของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็นสําคญั 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจัดให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้า
ของกองทรัสต์ที
ดี ที
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี สามารถตรวจสอบได้ โดยแยก
การจดัเก็บและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารใด ๆ ของกองทรัสต์ เพื
อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือล่วงรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกองทรัสต์ 
นอกจากนี ̂ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงว่าจะไม่นําข้อมูลทางการค้าใด ๆ ของ
กองทรัสต์ที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ไปใช้เพื
อประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรือบุคคลอื
นใด 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ
งตามที
ระบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี ̂ให้ถือ
เป็นเหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว 

• เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ในกรณีที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂และ/หรือ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี ̂และ/หรือ สัญญาตกลง
กระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่
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สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 (เก้า
สิบ) วันนบัจากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์หรือทราบ
ถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลง
กนั เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบไุว้ในสญัญานัน̂ ๆ  

(2) กองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระทําการหรือละเว้นกระทําการอนั
เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ขาด ความ น่ า เ ชื
 อ ถื อใ นก ารป ฏิบัติ ห น้ า ที
 ของ ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี ̂ทัง̂นี ̂ความน่าเชื
อถือดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที
และตามมาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปของผู้
ประกอบวชิาชีพเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อกองทรัสต์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน 
เว้นแต่ กรณีรายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การดําเนินงานตํ
ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน แต่ยังคงอยู่ใน
ระยะเวลาแก้ไขผลการดําเนินงาน 

(3) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั
งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน̂ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
ง
ให้ฟืน̂ฟูกิจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการชําระหนี ̂หรือปฏิบตัิตาม
สญัญานี ̂ 

(4) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เปลี
ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในส่วนที
เป็น
สาระสําคญัโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้จดัการกองทรัสต์ตามที
กําหนด
ในข้อหน้าที
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ
งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัสําคญัต่อการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ  

(5) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที
ตามที
กําหนดในสัญญาฉบบันีใ̂น
ส่วนที
เกี
ยวข้องกับการเงินของกองทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที

เกี
ยวข้อง โดยจงใจหรือโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ
ง
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกองทรัสต์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ 

• เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

(1) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
สัญญานี ̂หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี ̂และกองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบั
จาก วัน ที
 ก องท รัส ต์ ไ ด้ รับ แจ้ ง เ ป็น ล าย ลัก ษณ์ อัก ษรจ าก ผู้ บ ริห าร
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อสงัหาริมทรัพย์หรือทราบถงึเหตแุห่งการผิดสญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลา
ใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิดจากการที

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันี ̂ 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่บริหารจดัการกองทรัสต์ตามที
กําหนดในสญัญาก่อตัง̂ 
ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หรือหนังสือชีช̂วน อันเป็นผลให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของคู่สัญญาเมื อ
เ กิ ด เห ตุ ผิด นัด ผิด
สัญญา 

• สิทธิของกองทรัสต์เมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (1) ของเหตุผิดนัดของผู้บริหาร
อสั งหา ริม ท รัพ ย์  ก อ งท รั ส ต์มี สิท ธิ เ รี ย ก ค่ า เ สี ย หาย จ าก ผู้ บ ริ หา ร
อสังหาริมทรัพย์จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มีผลทําให้สัญญาฉบับนีส̂ิน̂สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจฝ่าฝืน
หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาตกลง
กระทําการ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ซึ
งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนภายใต้สัญญาฉบับนี ̂และกระทบสิทธิของ
กองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบบันีอ̂ย่างมีนัยสําคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนีไ̂ด้ทันที ทัง̂ นี  ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

(2) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (2), (3), (4) หรือ (5) ของเหตุผิด
นดัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี ^
ได้ทันที ทัง̂นี ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂  

• สิทธิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อเหตุผิดนัดของกองทรัสต์ ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์ หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(แล้วแต่กรณี) จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มีผลทําให้สัญญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรัสต์ หรือผู้ จดัการกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) จง
ใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂และเป็นผลให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญัจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ̂ด้ทนัที ทัง̂นี ̂
ไม่ตัดสิทธิของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 
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การสิ Fนสุดของสัญญา เมื
อเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ̂ให้สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 
(1) ในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญาตามที
กําหนดในข้อเกณฑ์การพิจารณาผล

การดําเนินการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลงตาม
ระยะเวลาที
กําหนดไว้ในข้อเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินการของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ในกรณีที
คู่สญัญาใช้สิทธิเลิกสญัญาตามข้อสิทธิของคู่สญัญาเมื
อเกิดเหตุผิดนดั
ผิดสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(3) ในกรณีที
คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(4) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนถูกทําลายทัง̂หมดหรือได้รับความเสียหาย
อย่างมีนัยสําคัญและกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที
จะจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป อันเป็นผลให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่
สามารถปฏิบตัิตามหน้าที
ตามสญัญาฉบบันีไ̂ด้อีกต่อไป ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี ^
สิน̂สดุลงทนัที 

(5) ในกรณีที
สัญญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส สิน̂สดุลง ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(6) ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงของกฎหมายที
เกี
ยวข้องอันทําให้คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ของตนในส่วนที
เป็นสาระสําคัญของสัญญานี ̂
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(7) เมื
อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/
หรือ คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทัง̂นี ̂โดย
ไม่ใช่ความผิดของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ หรือเมื
อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที  

เพื
อให้ปราศจากข้อสงสัย กรณีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือ ทรัสตีไม่มีฐานะเป็นทรัสตี อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเหตุดงักล่าวไม่เป็นเหตุ
ให้สัญญานีส̂ิน̂สุดลง โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสิทธิและหน้าที
ต่อไปตาม
สญัญานี ̂และ 

(ก)  หากเป็นกรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีมีสิทธิที

จะแต่งตัง̂บคุคลอื
นใดเข้าทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์
รายเดิมตามสัญญานี ̂อย่างไรก็ดี ระหว่างที
ทรัสตียงัมิได้แต่งตัง̂บคุคลใดเข้าทํา
หน้าที
เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ สิทธิและหน้าที
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ภายใต้
สัญญานีจ̂ะตกเป็นของทรัสตีจนกว่าผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่จะได้รับการ
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แต่งตัง̂  

(ข) หากเป็นกรณีทรัสตีไม่มีฐานะเป็นทรัสตี ให้สิทธิและหน้าที
ของทรัสตีภายใต้
สญัญานีจ̂ะตกเป็นของทรัสตีรายใหม่ 

ผลข อง กา รสิ Fน สุด
ของสัญญา 

• นบัแต่วนัที
มีผลเป็นการสิน̂สุดของสญัญาให้ถือวา่คู่สญัญาปราศจากภาระหน้าที
ซึ
ง
จะต้องผูกพนักนัตามสญัญาฉบบันี ̂ทัง̂นี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิที
จะได้รับ
ค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที
ได้มีการปฏิบตัิหน้าที
จริงสําหรับหน้าที
ที
ได้
ดําเนินการไปแล้วจนถึงวนัสิน̂สุดการทําหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เว้นแต่ 
เหตุแ ห่ งก ารสิ น̂สุด ของสัญญ าดังก ล่ าว เ กิด จาก ค วาม ผิ ด ของผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัสิน̂สดุของสญัญา และไม่ตดัสิทธิคู่สญัญาฝ่ายที
มิได้ปฏิบตัิผิดสญัญา 
ในการเรียกร้องค่าเสียหายตามที
เกิดขึน̂จริงจากการที
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งปฏิบตัิ
ผิดสญัญานี ̂ทัง̂นี ̂ให้ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปตามที
ระบุไว้ในข้อค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่าย  

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัทํารายงานสรุปการจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุ จนถงึงวดที
ครบกําหนดการสิน̂สดุของสญัญา และส่งมอบเอกสารข้อมูลต่าง 
ๆ ที
เกี
ยวกบัการจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัส
ตีโดยไม่ชกัช้า แต่ทัง̂นีไ̂ม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนบัจากวนัที
มีผลเป็นการสิน̂สุดของ
สญัญา 

การชดใช้ความรับผิด • ในกรณีที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนไม่
เป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันี ̂หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ละเลยไม่ปฏิบตัิ
หน้าที
ตามที
ระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ̂หรือปฏิบตัิหน้าที
ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือจงใจกระทําผิดหน้าที
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายที
เกิดขึน̂แก่กองทรัสต์  

• ภายใต้ข้อการชดใช้ความรับผิดนี ̂ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
ง (ก) ได้รับความ
เสียหาย มีข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใด ๆ ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
ง 
อันเนื
องมาจากหรือเกี
ยวข้องกับการปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี ̂รวมถึงการผิดคํา
รับรอง และ/หรือ คํารับประกนัของคู่สญัญาฝ่ายที
ต้องรับผิด หรือ (ข) เกิดข้อพิพาท
หรือได้รับความเสียหายใด ๆ หรือต้องถูกฟ้องคดี หรือต้องชําระค่าเสียหายใด ๆ 
แทนคู่สัญญาฝ่ายที
ต้องรับผิดไปก่อนโดยสุจริต (“คู่สัญญาฝ่ายที
ได้รับความ
เสียหาย”) และข้อพิพาทหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดขึน̂จากหรือเกี
ยวข้องกับ
การปฏิบตัิผิดสัญญาฉบบันี ̂รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือ คํารับประกันของ
คู่สญัญาฝ่ายที
ต้องรับผิดตามที
กําหนดในสัญญานี ̂ คู่สัญญาฝ่ายที
ต้องรับผิดตก
ลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน̂จริงทัง̂หมดเกี
ยวกับ
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กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้างที
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื
อแก้ไข
ข้อพพิาทหรือต่อสู้คดีดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน 
และจะชําระค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วนันับ
แต่วนัที
ได้รับแจ้งจากคู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหาย 

ทัง̂นี ̂ให้คู่สัญญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหาย รวมถึงกรรมการ และพนักงานของ
คู่สญัญาดงักล่าวด้วย 

• คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดงักล่าวให้คู่สญัญาฝ่ายที

ต้องรับผิดทราบโดยเร็ว นับแต่วนัที
คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหายทราบหรือมี
เหตอุนัควรทราบถงึเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยการแจ้งดงักล่าวต้องระบถุงึรายละเอียด 
สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าวเป็นอย่างน้อย โดยคู่สัญญา
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและใช้ความพยายามอย่างเต็มที
และ
กระทําการโดยสุจริตในการป้องกันหรือลดความเสียหายดงักล่าว 

• ให้ความรับผิดในการชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายตามความในข้อนี ̂ยังมีผล
บงัคบัใช้ต่อไปแม้ภายหลงัสญัญาฉบบันีไ̂ด้สิน̂สดุลงแล้วก็ตาม 

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษรโดยไม่ชักช้าในกรณีที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน̂แก่
กองทรัสต์ในการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเงื
อนไข
ที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ̂และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์  
ทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรโดยไม่ชักช้า ซึ
งคู่สัญญาตกลงที
จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรม
เพื
อพจิารณาเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นรายกรณี 

 

5. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าพื Fนที สํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์   

ผู้ให้เช่า Sterling Equity (“ผู้ ให้เช่า”) 

ผู้เช่า กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที เช่า 1) พืน̂ที
บางส่วนของอาคารโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในส่วนพืน̂ที
สํานกังานให้เช่า และ
พืน̂ที
ส่วนกลางที
เกี
ยวเนื
องกบัพืน̂ที
ดงักล่าวข้างต้น ชัน̂ 7 ถงึชัน̂ 12 รวมจํานวน 6 ชัน̂ 
เนือ̂ที
รวมประมาณ 20,141 ตร.ม. (“พืน̂ที
ส่วนสํานักงาน”) ทัง̂นี ̂ไม่รวมพืน̂ที
ผนัง
ภายนอกอาคาร 

2) พืน̂ที
จอดรถสําหรับพืน̂ที
ส่วนสํานักงานในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชัน̂ 4 ถึงชัน̂ 6 
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จอดรถได้ประมาณ 322 คนั เนือ̂ที
รวมประมาณ 10,035 ตร.ม. (“พืน̂ที
จอดรถของ
กองทรัสต์”) 

3) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื
อสาร และระบบอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องและจําเป็นสําหรับพืน̂ที
ส่วน
สํานกังาน และพืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ ทัง̂นี ̂ไม่รวมงานระบบต่าง ๆ สําหรับพืน̂ที

ส่วนค้าปลีกโดยเฉพาะ (“งานระบบ”) 

วัตถุประสงค์ในการ
เช่า 

กองทรัสต์ตกลงว่าจะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดําเนินการอื
นใดกบัทรัพย์สินที

เช่า อนัเกี
ยวเนื
องกบัธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
เพื
อใช้เป็นสํานกังาน หรือวตัถุประสงค์เชิงพาณิชย์
อื
น ๆ เพื
อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง̂ทรัสต์ หรือตามมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เว้นแต่คู่สัญญาทัง̂สองฝ่ายจะได้ตกลงเป็นอย่างอื
น 
ทัง̂นี ̂ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้กองทรัสต์เช่าทรัพย์สินที
เช่ามีกําหนดระยะเวลานบัตัง̂แต่วนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่าตามที
 กําหนดในสัญญาฉบับนี ̂และครบกําหนดสัญญาเช่าในวันที
  14 
พฤศจิกายน 2577 (ประมาณ 17 (สิบเจ็ด) ปี 7 (เจ็ด) เดือน)1 

เงื อนไขบังคับก่อนใน
การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า 

คู่สัญญาตกลงว่ากองทรัสต์มีหน้าที
ในการดําเนินการจดทะเบียนการเช่า ณ วันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า ต่อเมื
อเงื
อนไขบงัคับก่อนตามที
ระบุในข้อนีไ̂ด้สําเร็จครบถ้วนทุก
ประการ เว้นแต่ กองทรัสต์จะได้ยินยอมยกเว้นในเรื
องดงักล่าวทัง̂หมดหรือบางส่วนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

(1) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินที
เช่า
และที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่าที
ได้จํานองไว้แล้วเสร็จ 

(2) กองทรัสต์ได้เข้าเป็นผู้ เอาประกันร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและ
ประกันภยัความเสี
ยงภัยบุคคลที
สาม และกองทรัสต์ได้เข้าเป็นผู้ รับประโยชน์ร่วม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินสําหรับระยะเวลาประกันภัยที
เหลือของกรม
ธรรม์ประกนัภยันบัแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

(3) ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซือ̂ขาย
สงัหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ สญัญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ และสญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ 

(4) ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาเช่าพืน̂ที

สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส สัญญาซือ̂ขาย

                                                             
1 คาดการณ์วา่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุในวนัที
 1 เมษายน 2560 
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สงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  สญัญาตกลงกระทําการ โครงการเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส  และสัญญาแต่งตัง̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส 

(5) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่า กองทรัสต์ และยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ 
ได้ลงนามในสญัญาโอนสิทธิและหน้าที
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

(6) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ได้ลง
นามในสญัญาเช่าพืน̂ที
อาคาร และสญัญาบริการ 

(7) ก่อนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า กองทรัสต์ได้รับหลักประกันการเช่าตาม
สญัญาเช่าพืน̂ที
อาคาร จํานวน 228,096,000 บาท (สองร้อยยี
สิบแปดล้านเก้าหมื
น
หกพันบาทถ้วน)  และหลักประกันการบริการตามสัญญาบริการ  จํานวน 
186,624,000 บาท (หนึ
งร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนสองหมื
นสี
พันบาทถ้วน) จาก 
ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ในรูปแบบของหนงัสือคํา̂ประกนัของธนาคาร โดยมีข้อกําหนด
และเงื
อนไขที
ได้รับความเห็นชอบจากกองทรัสต์เป็นการล่วงหน้าแล้ว  

(8) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกการ
เช่าตามสญัญาเช่าพืน̂ที
อาคารโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ระหว่างผู้ให้เช่าและยูนิลีเวอร์ 
ไทย เทรดดิง̂ ลงวนัที
 26 พฤษภาคม 2557 (“สัญญาเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
เดิม”) ณ สํานกังานที
ดินที
เกี
ยวข้อง 

(9) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการให้บุคคลที
เกี
ยวข้องกับ
ผู้ ใ ห้เช่าดําเนินการให้มีการจดทะเบียนภาระจํายอมบนที
ดินทัง̂หมดซึ
งเป็น
ทางเข้าออกระหว่างโครงการและทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะของโครงการเดอะ แก
รนด์ พระราม 9 รวมถึงที
ดินโฉนดที
ดินเลขที
 1680, 1681 และ 1980 ให้แก่ที
ดินซึ
ง
เป็นที
ตัง̂ของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์  

(10) ก่อนหรือในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการยกเลิกสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องแบบมีเงื
อนไขในสัญญาเช่าพืน̂ที
 ระหว่างผู้ให้เช่าและธนาคาร ลงวันที
 15 
สิงหาคม 2556 และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื
อนไขบนหนังสือคํา̂ประกัน
สญัญาเช่าพืน̂ที
 ระหวา่งผู้ให้เช่าและธนาคาร ลงวนัที
 15 สิงหาคม 2556  

การจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า 

ในกรณีที
ผู้ก่อตัง̂ทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถระดมทุน และ/หรือ กองทรัสต์กู้ ยืมเงิน ได้
เพียงพอสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าตามอัตราค่าเช่าที
  และกองทรัสต์เห็นว่า
เงื
อนไขบงัคบัก่อนในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าของสญัญาฉบบันีไ̂ด้รับการปฏิบตัิอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงกันไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที
เช่า ณ 
สํานักงานที
ดินหรือหน่วยงานราชการที
เกี
ยวข้องภายในวันและเวลาตามที
กองทรัสต์
จะแจ้งหรือได้แจ้งต่อผู้ ให้เช่า (“วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า”) ทัง̂นี ̂การจดทะเบียนจะต้องมี
ขึน̂ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัที
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
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หนงัสือรับทราบการจดัตัง̂กองทรัสต์ หรือภายในวนัและเวลาที
กองทรัสต์ได้แจ้งหรือจะแจ้ง
ต่อผู้ ให้เช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทําการ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน̂
ในภายหลงั 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”) ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ̂เป็นจํานวน
เงินดังนี ̂

(1) ค่าเช่าพืน̂ที
ส่วนสํานักงานและพืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ เป็นจํานวนเงิน [•] บาท 
([•]บาทถ้วน) 

(2) ค่าเช่างานระบบ เป็นจํานวนเงิน [•] บาท ([•]บาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินค่าเช่าจํานวน [•] บาท ([•]บาทถ้วน) โดยกองทรัสต์จะดําเนินการหกัภาษี ณ 
ที
จ่ายตามอตัราที
กฎหมายกําหนด 

หน้าที ของกองทรัสต์ กองทรัสต์ตกลงจะดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงพืน̂ที
ส่วนสํานกังานเพื
อให้พืน̂ที
ส่วน
สํานักงานอยู่ในสภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังที
ระบุไว้ใน
สญัญานีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ทัง̂สิน̂ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงค่าใช้จ่ายที
เกิดจากกรณีดงัต่อไปนี ̂

(1) การซอ่มแซมทรัพย์สินที
ชํารุด 

(2) การซือ̂ทรัพย์สินทดแทนในส่วนที
หมดสภาพการใช้งาน หรือ 

(3) การซือ̂ทรัพย์สินเพิ
มเติม 

โดยในกรณีของข้อ (2) และ (3) ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในทรัพย์สินที
นํามา
ทดแทนหรือเพิ
มเติม และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว
ตามสญัญาฉบบันีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า 

หน้าที และข้อตกลง
ของผู้ให้เช่า 

� หากมีผลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ หรือรายได้อื
นใด (ถ้ามี) ซึ
งเป็น
ผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ควรจะได้รับและผู้ ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าทัง̂ก่อนและในวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์
ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบัจาก
วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือในกรณีที
ผู้ ให้เช่าได้รับผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงั
จากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่
กองทรัสต์โดยไม่ชักช้า ทัง̂ นี  ̂ภายใน 14 (สิบสี
 )  วันนับแต่วันที
ผู้ ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดงักล่าว 

� ผู้ ให้เช่าตกลงดําเนินการและประสานงานให้ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ส่งมอบ
หลกัประกนัการเช่าตามสญัญาเช่าพืน̂ที
อาคาร จํานวน 228,096,000 บาท (สองร้อย
ยี
สิบแปดล้านเก้าหมื
นหกพันบาทถ้วน) และหลักประกันการบริการตามสัญญา
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บริการ จํานวน 186,624,000 บาท (หนึ
งร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนสองหมื
นสี
พัน
บาทถ้วน) ให้กบักองทรัสต์ในรูปแบบของหนงัสือคํา̂ประกนัของธนาคาร  

� ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงจัดให้มีทางเข้าออกโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ สู่
ถนนสาธารณะที
ดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์ตามที
ระบุใน
สญัญานี ̂

� ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงว่า ผู้ ให้เช่าและบุคคลที
เกี
ยวข้องของผู้ ให้เช่า 
จะปฏิบตัิตามเงื
อนไขและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที
ระบไุว้ในบนัทึกข้อความของสํานกั
การโยธา (กองก่อสร้างและบูรณะ) เรื
อง การขออนุญาตตดัคันหินทางเท้า, หนงัสือ
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ
งรับรองการอนุญาตให้ใช้ที
ดินโฉนด
ที
ดินเลขที
 1737 เลขที
ดิน 222 รวมถึงเอกสารราชการและใบอนุญาตต่าง ๆ ที

เกี
ยวข้องหรือจําเป็นกบัทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ 
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่า
เอง และจะไม่ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับ
เอกสารการอนุญาตและใบอนุญาตนัน̂ ๆ อันอาจเป็นผลให้การอนุญาตดังกล่าวมี
ความเสี
ยงต่อการถูกเพิกถอนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินที

เช่าหรือต่อการปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา 

� เว้นแต่สิทธิและหน้าที
ตามที
กําหนดในสัญญาฉบบันี ̂ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้

เช่าตกลงว่า ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับผู้ ให้เช่า จะไม่ จําหน่าย จ่าย 

โอน หรือก่อภาระผูกพนั หรือก่อให้เกิดสิทธิอื
นใดในทรัพย์สินที
เช่า และที
ดินซึ
งเป็น

ที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งเป็นหรืออาจเป็นการทําให้เสื
อมสิทธิหรือรอนสิทธิของ

กองทรัสต์ในการใช้ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาฉบบันี ̂โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น

ลายลักษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ก่อน และหากกองทรัสต์ให้ความยินยอมดังกล่าว 

ผู้ให้เช่าตกลงดําเนินการให้บุคคลที
ได้ไปซึ
งสิทธิในทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ ที
ดินซึ
ง

เป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่านัน̂ตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรในการยินยอมผูกพนัและ

อยู่ภายใต้บงัคบัของสิทธิและหน้าที
ต่าง ๆ ที
ผู้ให้เช่ามีอยู่กบักองทรัสต์ภายใต้สญัญา

ที
เกี
ยวข้อง 

� คู่สญัญาตกลงและรับทราบว่ารายละเอียดของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นไปตามที


ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ̂โดยตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าจะดํารงให้ลกัษณะการ

ใช้พืน̂ที
ของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์เป็นไปตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ̂

ข้อตกลงเกี ยวกับพื Fนที 
ส่วนกลาง ที จอดรถ 
และงานระบบ 

� การใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ 

(1) พืน̂ที
ส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
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 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงและยินยอมให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการ บริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้ มาติดต่อหรือผู้ รับบริการใน
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือโครงการย่อยอื
น ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์ 
พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า พืน̂ที

ส่วนกลางของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ และพืน̂ที
ส่วนค้าปลีก ในลกัษณะที
ได้ใช้
สอยหรือใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที
ลงนามสัญญาฉบับนี ̂โดยไม่มี
ข้อจํากดัและค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 
นอกจากนี ̂ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์และบริวารของกองทรัสต์เข้าไปในที
ดิน
ซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดแูลรักษาหรือซ่อมแซมพืน̂ที

หรืองานระบบที
 เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
 เช่า (ถ้ามี) โดยไม่มีข้อจํากัดและ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 

(2) ที
จอดรถ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงและยินยอมให้คู่สญัญาอีก
ฝ่าย ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ บริวารของบคุคลดงักล่าวรวมถึงผู้มาติดต่อหรือ
ผู้ รับบริการในโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือโครงการย่อยอื
น ๆ ในโครงการเดอะ 
แกรนด์ พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในพืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ และ
พืน̂ที
จอดรถของผู้ให้เช่า ในโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในลกัษณะที
ได้ใช้สอยหรือ
ใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที
ลงนามสัญญาฉบับนี ̂โดยไม่มีข้อจํากัดและ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 

(3) งานระบบ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรัสต์ตกลงและยินยอมให้ผู้ ให้เช่า ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการ บริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้ มาติดต่อหรือผู้ รับบริการใน
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือโครงการย่อยอื
น ๆ ในโครงการเดอะ แกรนด์ 
พระราม 9 ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในงานระบบที
ใช้ร่วมกันระหว่างพืน̂ที
ส่วน
สํานักงาน พืน̂ที
ส่วนค้าปลีก พืน̂ที
จอดรถของกองทรัสต์ พืน̂ที
จอดรถของผู้ ให้
เช่า และพืน̂ที
ส่วนกลางของโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ในลกัษณะที
ได้ใช้สอยหรือ
ใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหรือในวันที
ลงนามสัญญาฉบับนี ̂โดยไม่มีข้อจํากัดและ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ
มเติม 

� การดแูลรักษา ซ่อมแซม และ/หรือ ปรับปรุง 

(1)  ผู้ ให้เช่าจะทําหน้าที
ดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ทรัพย์สิน
ส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และพืน̂ที
จอดรถของผู้ให้เช่า ให้อยู่ใน
สภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งาน เป็นไปตามแผนการซ่อมบํารุง และ
เพื
อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามสัญญาเช่าช่วงโครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ ระหว่างกองทรัสต์ และยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ (“สัญญาเช่าช่วง
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โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์”) ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี ̂

(2) กองทรัสต์จะทําหน้าที
ดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง พืน̂ที
จอดรถของ
กองทรัสต์ และงานระบบ ให้อยู่ในสภาพที
ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดังที
ระบุไว้ในสัญญานีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า และเป็นไปตาม
แผนการซอ่มบํารุง ทัง̂นี ̂การดแูลรักษา ซอ่มแซม และปรับปรุง ให้รวมถงึ 

(ก)  การซอ่มแซมทรัพย์สินที
ชํารุด 

(ข) การซือ̂ทรัพย์สินทดแทนในส่วนที
หมดสภาพการใช้งาน หรือ 

(ค) การซือ̂ทรัพย์สินเพิ
มเติม 

โดยในกรณีของข้อ (ข) และ (ค) ให้ถือว่าผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjใน
ทรัพย์สินที
 นํามาทดแทนหรือเพิ
มเติม และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวตามสญัญาฉบบันีต̂ลอดระยะเวลาการเช่า 

� ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้อง 

กองทรัสต์และผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ ในพืน̂ที

ส่วนกลางของโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ พืน̂ที
จอดรถของผู้ ให้เช่า พืน̂ที
จอดรถของ
กองทรัสต์ และงานระบบ ตามที
ระบไุว้ในสญัญา 
ในกรณีที
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งได้ชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายไป
ก่อน คู่สัญญาฝ่ายที
 มีหน้าที
 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวตกลงชําระคืนให้แก่
คู่สญัญาฝ่ายที
ได้ชําระไปก่อนจนครบถ้วนโดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบั
แต่วนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาฝ่ายที
ได้ชําระไปก่อน 

การประกันภยั • ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือ 
กองทรัสต์ จะจัดให้มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) ที
อาจได้รับความเสียหายจากโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ
งรวมถึง
ทรัพย์สินที
เช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยมีวงเงินเอาประกนัตามที
กองทรัสต์เห็น
ว่าเหมาะสม ทัง̂นี ̂ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่า
กําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือ กองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้กรมธรรม์
ประกันภยัดังกล่าว ระบุชื
อกองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกันร่วมกับผู้ ให้เช่า หรือบุคคลที

ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร โดยคู่สัญญาตกลงที
จะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึน̂หรือเกี
ยวเนื
องจากการดําเนินการดงักล่าว
และการชําระเบีย̂ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวตามสดัส่วนของพืน̂ที
ที

คู่สญัญามีสิทธิครอบครอง 

• ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์เห็นสมควร และ/หรือ 
กองทรัสต์ จะจัดให้มีประกันความเสี
ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks 
Insurance) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยเป็นการประกันโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
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อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื
อคุ้มครองถงึความเสี
ยงภยัอนัอาจจะเกิดแกโ่ครงการยู
นิ ลีเวอร์ เฮ้าส์  โดยวงเงินเอาประกันภัยพิจารณาตามมูลค่าต้นทุนทดแทน 
(Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที
ดิน ซึ
งประเมินโดยผู้ ประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสดุก่อนที
จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ทัง̂นี ̂ในวนั
จดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที
กองทรัสต์
เห็นสมควร และ/หรือ กองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ระบุ
ชื
อกองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกันร่วม และระบุชื
อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ให้กู้ ของ
กองทรัสต์ เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมกับผู้ ให้เช่า หรือบุคคลที
ผู้ ให้เช่ากําหนดตามที

กองทรัสต์เห็นสมควร ตามสัดส่วนของพืน̂ที
 ที
คู่สัญญามีกรรมสิทธิjหรือสิทธิ
ครอบครอง และกําหนดให้กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ เป็นผู้ ได้รับค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน̂ที
ที
กองทรัสต์มีสิทธิ
ครอบครองทัง̂หมดเพื
อนําไปดําเนินการตามที
กําหนดภายใต้ข้องทรัพย์สินที
เช่า
เสียหายหรือถูกทําลายของสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี ̂คู่สัญญาตกลงที
จะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที
เกิดขึน̂หรือเกี
ยวเนื
องจากการดําเนินการดงักล่าว
และการชําระเบีย̂ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวตามสดัส่วนระยะเวลา
และสัดส่วนพืน̂ที
ที
คู่สัญญามีกรรมสิทธิjหรือสิทธิครอบครองบนโครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ 

อนึ
ง กองทรัสต์อาจกําหนดให้ผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ เป็นผู้ รับประโยชน์ในสิทธิของ
ประกันภัยแทนกองทรัสต์ได้ ในกรณีที
กองทรัสต์ผิดเงื
อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินที

กองทรัสต์ได้เข้าทํากบัผู้ให้กู้  ทัง̂นี ̂ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขที
กองทรัสต์และผู้ให้กู้ ได้
ตกลงกนั (ถ้ามี) 

ทรัพย์สินที เช่า
เสียหายหรือถูก
ทาํลาย 

เพื
อประโยชน์แห่งข้อนีใ̂ห้ 

“ค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
ทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งไม่รวมถงึค่าสินไหมทดแทนซึ
งได้รับจาก การประกนัภยัอื
นใดที
คู่สญัญา
แต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกนัภยัเพิ
มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน̂เองทัง̂สิน̂ 

“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที
เกิดขึน̂แล้ว และหน่วยงาน
ราชการที
 เกี
ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้ว และให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถ
ดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื
อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ 

“ความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนยัสําคญั” ความเสียหายที
เกิดขึน̂แล้ว และหน่วยงาน
ราชการที
เกี
ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้ว และให้เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการรือ̂
ถอนโดยไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื
อให้ทรัพย์สินมีสภาพ
หรือลกัษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ 
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(1) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดย
ยังคงสามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าบางส่วนเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ 
ผู้ให้เช่ามีหน้าที
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าให้คงเดิม โดยกองทรัสต์จะส่งมอบเงินค่า
สินไหมทดแทนพืน̂ฐานที
กองทรัสต์ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื
อนํามาใช้ในการดําเนินการ
ซอ่มแซมทรัพย์สินที
เช่าดงักล่าว 

(2) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ กองทรัสต์จะส่งมอบเงินที

ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐานทัง̂หมดให้แก่ผู้ ให้เช่าเพื
อใช้ในการดําเนินการ
ก่อสร้างดงักล่าว ทัง̂นี ̂การก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ดงักล่าวจะต้องดําเนินการ
เท่าที
ไม่ขัดต่อกฎหมายที
เกี
ยวข้องที
ใช้บงัคบัอยู่ในเวลาที
จะมีการก่อสร้าง โดยผู้ให้
เช่าจะเป็นผู้ ดําเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที
คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันและจะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 (สอง) ปีนับแต่วันที
คู่สัญญาทัง̂สองฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂
ใหม่ รวมถงึดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตต่อหน่วยงาน
ใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง (ถ้ามี) เพื
อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบบันี ̂
และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที
ของคู่สัญญาตามสญัญาฉบบันีย̂ังคงมีผลต่อไปจนกว่า
จะได้มีการก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึน̂มาแทนที
ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาฉบบันี ̂โดย
คู่สัญญาจะจัดให้มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึน̂ใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและ
เงื
อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี)̂ โดยเริ
มนับอายุระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ต่อไปทนัทีที
การก่อสร้างดงักล่าวแล้วเสร็จและพร้อมนําทรัพย์สินที
เช่าออก
จดัหาประโยชน์ โดยระยะเวลาการเช่าดงักล่าวจะสิน̂สุดในวนัเดียวกันกับที
กําหนด
ในสัญญาฉบับนี ̂(แต่ทัง̂นีก̂องทรัสต์จะไม่มีภาระหน้าที
ในการชําระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าฉบบัใหม่อีกแต่อย่างใด)  

อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาภายใต้ข้อ(2) นี ̂ผู้ ให้เช่าตกลงจ่ายค่าชดเชยให้แก่
กองทรัสต์นบัตัง̂แต่วนัที
พ้นกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างภายใต้ข้อ(2) นี ̂ดังกล่าว
จนถึงวันที
ผู้ ให้เช่าดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าแล้วเสร็จ (“ระยะเวลาก่อสร้าง
เพิ
มเติม”) โดยค่าเสียหายที
กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ ให้เช่าจะไม่ตํ
ากว่าค่าสินไหม
ทดแทนที
กองทรัสต์จะได้รับหากกองทรัสต์ได้เข้าทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) สําหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างเพิ
มเติม 

 

(3) เว้นแต่คู่สัญญาทัง̂สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื
น ในกรณีที
ค่าก่อสร้าง หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับการซ่อมแซม และ/หรือ การก่อสร้าง
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ทรัพย์สินที
เช่า ตามที
กําหนดในข้อ (1) และ (2) มีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน̂ฐานที
กองทรัสต์ได้รับ ผู้ ให้เช่าตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทรัสต์
จะต้องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์ไปก่อน โดยที
กองทรัสต์ตกลงจะชําระคืนเงินให้แก่
ผู้ให้เช่าภายใน 6 (หก) เดือนนบัจากวนัที
ผู้ ให้เช่าได้จ่ายเงินทดรองจ่ายไป พร้อมทัง̂
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัต้นทุนในการกู้ ยืม
เงิน (Cost of Borrowing) ของผู้ ให้เช่าที
ได้ใช้เพื
อการจ่ายเงินทดรองจ่าย โดย
คํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถงึวนัที
กองทรัสต์ได้ชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่า ทัง̂นี ̂ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์จะร่วมกันพิจารณาสรรหา
แหล่งเงินทนุที
เหมาะสมเพื
อการชําระคืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าว 

ในกรณีที
กองทรัสต์ยงัไม่สามารถตกลงเรื
องค่าสินไหมทดแทนกบัผู้ รับประกนัภยัได้
หรือในกรณีที
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนล่าช้ากว่ากําหนด ผู้ ให้เช่าตกลงทดรอง
จ่ายเงินในจํานวนที
กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบดงักล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อนโดย
กองทรัสต์จะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้เช่า ภายหลงัจากกองทรัสต์ได้รับ
เงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับประกนัภยัโดยไม่ชกัช้า พร้อมทัง̂ชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน (Cost of 
Borrowing) ของผู้ ให้เช่า โดยคํานวณจากวนัที
ได้มีการทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึง
วนัที
กองทรัสต์ได้ชําระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่า ทัง̂นี ̂ระยะเวลาในการชําระ
คืนเงินทดรองจ่ายและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะต้องไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือน
นับจากวันที
ผู้ ให้เช่าได้จ่ายเงินทดรองจ่ายไป อนึ
ง ผู้ ให้เช่าและกองทรัสต์อาจ
พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที
เหมาะสมเพื
อการชําระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
หากเงินค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับจากผู้ รับประกนัภยัไม่เพียงพอหรือล่าช้า 

การที
ผู้ ให้เช่าทดรองจ่ายเงินในจํานวนที
กองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบแทนกองทรัสต์
ไปก่อนข้างต้น และกองทรัสต์ไม่สามารถชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่ผู้ ให้เช่า
ตามเงื
อนไขที
กําหนด กองทรัสต์ตกลงลดสัดส่วนพืน̂ที
การลงทุนของกองทรัสต์ใน
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ภายใต้สญัญาฉบบันีต̂ามวิธีการคํานวณที
คู่สญัญาจะ
ตกลงกนัต่อไป ทัง̂นี ̂การลดสัดส่วนพืน̂ที
การลงทุนของกองทรัสต์ดงักล่าวจะเป็นไป
ภายใต้กรอบของกฎหมายที
เกี
ยวข้องและเป็นไปตามที
กําหนดในประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
เช่าได้รับความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วย
เหตใุด ๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที
เช่าเพื
อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ 
(ก) คู่สญัญาทัง̂สองฝ่ายตกลงร่วมกนัที
จะไม่ก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึน̂มาใหม่ หรือ 
(ข) ในกรณีที
คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้าง
ทรัพย์สินที
เช่าขึน̂มาใหม่หรือไม่ ให้ถือเป็นกรณีที
จะไม่มีการดําเนินการก่อสร้าง
ทรัพย์สินที
เช่าขึน̂ใหม่ ในการนี ̂กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐาน
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ที
ได้รับมาแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินทัง̂หมด
ออกเป็น [�] ([�]) ส่วน ทัง̂นี ̂กองทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากบัจํานวนระยะเวลา
การเช่าที
ยังคงเหลืออยู่ โดยเริ
มนับตัง̂แต่ในเดือนที
เกิดกรณีทรัพย์สินที
เช่าได้รับ
ความเสียหายทัง̂หมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ และผู้ ให้เช่าจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับ
จํานวนระยะเวลาการเช่าที
ผ่านมาแล้ว ทัง̂นี ̂การนับระยะเวลาการเช่าดังกล่าวให้
นบัเป็นเดือน โดย 1 (หนึ
ง) เดือน เท่ากบั 1 (หนึ
ง) ส่วนทัง̂นี ̂กองทรัสต์จะส่งมอบเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพืน̂ฐานในส่วนที
เกินกว่าที
กองทรัสต์จะได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่าโดยไม่
ชักช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วันนับแต่วันที
กองทรัสต์ได้รับค่าสินไหมทดแทน
พืน̂ฐานจากบริษัทผู้ รับประกนัภยั 

อนึ
ง ก่อนการใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อ (2) (3) และ (4) ข้างต้นกองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะเสนอ
การดําเนินการดงักล่าวให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนมุตัิก่อน 

ทรัพย์สินที เช่าถูก
เวนคืน 

� ในกรณีที
ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืนไม่ว่า
ทัง̂หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตาม
สัญญานี ̂ให้สัญญานีเ̂ป็นอันสิน̂สุดลงทันที โดยผู้ ให้เช่าไม่มีหน้าที
ต้องคืนค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ และให้กองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีที
ผู้ ให้เช่า
ได้รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีที
เกี
ยวข้อง) จาก
หน่วยงานราชการที
 เกี
ยวข้อง ตามจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที
 กําหนดใน
พระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที
แก้ไขเพิ
มเติม 
รวมถึงกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 
โดยในกรณีที
หน่วยราชการที
รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีกําหนดสดัส่วนที
กองทรัสต์
ในฐานะผู้ เช่าต้องได้รับ ให้ใช้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) ราย โดยให้กองทรัสต์
และผู้ให้เช่าแต่งตัง̂ฝ่ายละ 1 (หนึ
ง) ราย โดยค่าทดแทนจะคํานวณตามสูตร ดงันี ̂ 

ค่าทดแทน = (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที
เช่า ณ วันที
ถูกเวนคืน / 
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที
เช่า ณ วนัที
ถูกเวนคืน) x จํานวน
เงินทดแทนที
ได้รับจากการเวนคืน 

โดยมลูค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที
เช่าดงักล่าวจะประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และจะใช้ค่าเฉลี
ยของผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินทัง̂ 2 (สอง) ราย 

� ในกรณีที
ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืน
บางส่วนและยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี ̂ให้
สญัญาฉบบันีมี̂ผลใช้บงัคบัต่อไป โดยผู้ให้เช่าจะส่งมอบเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณี
ที
ผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักล่าวมาจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีที
เกี
ยวข้อง) 
จากหน่วยงานราชการที
เกี
ยวข้อง ตามจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดใน
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พระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที
แก้ไขเพิ
มเติม 
รวมถึงกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง ให้แก่กองทรัสต์โดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) 
วนันับจากวนัที
ได้รับเงินจํานวนดงักล่าว โดยให้ถือว่าเงินทดแทนค่าเวนคืนดงักล่าว
เป็นการเยียวยาความเสียหายทัง̂หมดที
กองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ̂ 

การโอนสิทธิ และ/
หรือ หน้าที ตาม
สัญญา และการให้เช่า
ช่วง 

� ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันี ̂ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์โอนสิทธิ 
และ/หรือ หน้าที
ภายใต้สญัญาฉบบันี ̂ไม่ว่าทัง̂หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ 
ทัง̂นี ̂รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําสิทธิและหน้าที
ภายใต้สัญญาฉบับนีไ̂ปเป็น
หลกัประกนัการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินใด ๆ โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษร ในการนี ̂การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที
ภายใต้
สัญญาฉบับนีจ̂ะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที
ใด ๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สัญญา
ฉบบันีแ̂ละต้องไม่ผกูพนัเกินระยะเวลาการเช่า 

� เพื
อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
เพื
อใช้เป็นสํานกังาน ห้องประชุม หรือ
วตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์อื
น ๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทรัสต์นําทรัพย์สินที
เช่าออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน̂ที
 และ/หรือ รับบริการภายในทรัพย์สินที
เช่าไม่ว่าทัง̂หมด
หรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ให้เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการ
ให้เช่าช่วงหรือข้อกําหนดในการต่ออายุสัญญาจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบันี ̂

ภาษีอากรที เกี ยวเนื อง
กับทรัพย์สินที เช่า 

 

� ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและที
ดิน และภาษีอื
น ๆ ที
เกี
ยวเนื
อง
กบัทรัพย์สินที
เช่าที
เกิดขึน̂ก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า  

� กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที
ดิน และภาษีอื
นใดที
ทางราชการอาจ
กําหนดเพิ
มเติมหรือใช้บงัคบัที
เกี
ยวเนื
องกับทรัพย์สินที
เช่านับตัง̂แต่วันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าเป็นต้นไปจนกว่าสญัญาฉบบันีจ̂ะสิน̂สดุลง 

ค่าใช้จ่าย � ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกี
ยวกับการเช่า
ทรัพย์สินที
เช่าทัง̂หมดที
เกิดขึน̂ตามสญัญาฉบบันี ̂รวมถึงค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี ̂

(1) ค่าใช้จ่ายอนัเกี
ยวกบัการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที
เช่าระหว่างผู้ให้เช่า และ
กองทรัสต์ และ 

(2) ค่าใช้จ่ายอนัเกี
ยวกบัการจดทะเบียนยกเลิกสัญญาเช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
เดิม 

� ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบภาระหนีส̂ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระผูกพนัใด ๆ 
ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับการบํารุงรักษาทรัพย์สินที
เช่า ที
เกิดขึน̂และยังคงค้าง
ชําระอยู่ก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า และหากคู่สัญญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื
นใดที
ตนไม่พงึได้รับ คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
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หนึ
งโดยไม่ชกัช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วนันบัจากวนัที
ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนดงักล่าว 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ
งตามที
ระบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี ̂ให้ถือเป็น
เหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว 

� เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า 

(1) ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี ̂
และ/หรือ สัญญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ 
สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ใน
สญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/
หรือ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และผู้ ให้เช่าไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับ
จากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์หรือทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสญัญานัน̂หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที

ระบุไว้ในสญัญานัน̂ ๆ  แต่ทัง̂นีไ̂ม่รวมถึงกรณีที
การไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือ
เงื
อนไขที
ระบุไว้ในสัญญานัน̂ ๆ ของกองทรัสต์ เป็นผลมาจากความประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือความจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที
ของผู้ ให้เช่าหรือบุคคลที

เกี
ยวข้องกบัผู้ ให้เช่าในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามที
กําหนดในสัญญา
แต่งตัง̂ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือสัญญาแต่งตัง̂
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อื
นใด 

(2) ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันที

กองทรัสต์กําหนด ให้ถือว่าเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

(3) ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าจําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผกูพนั หรือก่อให้เกิดสิทธิอื
นใด
ในทรัพย์สินที
เช่า และที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂ของทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งเป็นหรืออาจเป็นการ
ทําให้เสื
อมสิทธิหรือรอนสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้ทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญา
ฉบบันี ̂โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ตามที
กําหนด ให้ถือว่าเป็นเหตุ
ผิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

(4) ในกรณีใด ๆ ก็ตามที
ทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญานีถู̂กยึดตามคําสั
งศาล โดยเกิด
จากความผิดของผู้ให้เช่า ซึ
งผู้ ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิถูกต้องตามกฎหมาย อนัเป็นเหตุ
ให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
 เช่าอย่างเต็มที
  ตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี ̂ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม
สญัญานีท̂นัที 
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(5) ในกรณีผู้ ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื
อนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระ
หนีส̂ินอื
นใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตามซึ
งอาจนําผู้ให้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลายหรือฟืน̂ฟู
กิจการ (อ้างองิจากหลกัเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์) โดย
ผู้ ให้เช่าไม่สามารถทําการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิน̂ภายใน 180 (หนึ
งร้อย
แปดสิบ) วนั นบัจากวนัที
ทราบหรือมีเหตุอนัควรทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว เว้น
แต่ ผู้ ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นที
พอใจแก่
กองทรัสต์ได้ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะทาง
การเงินของผู้ ให้เช่าซึ
งจะนําผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัด
ดงักล่าวไมม่ีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทรัสต์ตามสญัญาฉบบันี ̂

(6) ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั
งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน̂ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
งให้ฟืน̂ฟกูิจการของผู้ ให้เช่า 
ซึ
งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ ให้เช่าในการชําระหนี ̂
หรือปฏิบตัิตามสญัญานี ̂ให้ถือว่าเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

(7) ในกรณีที
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง̂ ไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงกับ
กองทรัสต์ในวนัที
กองทรัสต์กําหนด ให้ถือว่าเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญานีท̂นัที 

� เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂
หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และ
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันับจากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ ให้เช่าหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน̂หรือภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตสุุดวสิยั หรือเว้นแต่เกิดจากการ
ที
ผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ̂หรือเว้นแต่เกิด
จากการที
ผู้ให้เช่าหรือบคุคลที
เกี
ยวข้องกบัผู้ ให้เช่า ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที
 หรือจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือสญัญาแต่งตัง̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
อื
นใด 

สิทธิของคู่สัญญาเมื อ
เกิดเหตุผิดนัด ผิด
สัญญา 

� สิทธิของกองทรัสต์เมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า 

(1) ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (1) ของเหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ให้
เช่า กองทรัสต์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าจากเหตดุงักล่าว โดยไม่มีผลทํา
ให้สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลง เว้นแต่ ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากผู้ให้เช่าจงใจฝ่า
ฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาซือ̂ขาย
สังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทําการ 
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โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ
งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที
เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี ̂และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบับนีอ̂ย่างมี
นัยสําคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ̂ด้ทันที และผู้ ให้เช่าจะต้อง
ชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดที
ผู้ ให้
เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที

เหลืออยู่ ด้วยวิธีการคํานวณตามที
ปรากฏในข้อ (3) ของข้อทรัพย์สินที
เช่า
เสียหายหรือถูกทําลายของสัญญาฉบับนี ̂รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที

กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที

กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี  ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

(2) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (2) - (8) ของเหตุผิดนัดผิดสัญญา 
กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ̂ด้ทนัที และในกรณีที
กองทรัสต์ใช้
สิทธิดงักล่าว ผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อื
นใดที
ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามที
ปรากฏในข้อ (3) ของข้อ
ทรัพย์สินที
เช่าเสียหายหรือถูกทําลายของสัญญาฉบบันี ̂และค่าขาดประโยชน์
จากการที
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สินที
เช่าได้ตามระยะเวลา
การเช่าที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอันเกิดจากการที
มีเหตุผิดนัด
เกิดขึน̂นัน̂ 

� สิทธิของผู้ให้เช่าเมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
เกิดเหตกุารณ์ตามที
ระบไุว้ในข้อเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ผู้ ให้เช่า
มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตุดงักล่าว โดยไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี ^
สิน̂สุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที
เช่า
ภายใต้สญัญาฉบบันี ̂ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ̂ด้ทนัที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้อง
ชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง̂นี ̂ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

การสิ Fนสุดของสัญญา เมื
อเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ̂ให้สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลง 
(1) เมื
อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ของสัญญาฉบบันี ̂ให้ถือว่าสัญญาฉบบันีสิ̂น̂สุด

ลงทนัที 

(2) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (4) ของทรัพย์สินที
เช่าเสียหายหรือถูก
ทําลาย ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลงเมื
อกองทรัสต์ได้ชําระเงินให้แก่ผู้ ให้เช่าครบ
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ตามจํานวนที
ระบไุว้  

(3) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อทรัพย์สินที
เช่าถูกเวนคืนให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันีส̂ิน̂สดุลงเมื
อผู้ให้เช่าได้ชําระเงินให้แก่กองทรัสต์ครบตามจํานวนที
ระบไุว้ 

(4) ในกรณีที
คู่สัญญาใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อเหตุผิดนัดผิดสัญญาให้ถือว่าสัญญา
ฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(5) เมื
อคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(6) เมื
อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ 
คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทัง̂นี ̂โดยไม่ใช่
ความผิดของผู้ให้เช่า และกองทรัสต์  หรือเมื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ 
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

กรณีตาม (1) (2) (3) (5) (6) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินที
เช่า หรือเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใด จากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ โดย
ผู้ให้เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง̂นี ̂เว้นแต่คู่สญัญา
จะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น 

ผลของการสิ Fนสุดของ
สัญญา 

� เมื
อสญัญาเช่าฉบบันีส̂ิน̂สดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามที
ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินที
เช่าคืนตามสภาพที
มีการใช้ประโยชน์ตามปกติของ
ทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็นอยู่ ณ เวลานัน̂ พร้อมกบัส่วนควบและอปุกรณ์ที
ติดตรึงตราและ
ไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งกองทรัสต์ได้ใช้ความระมดัระวงัในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินดงักล่าวดุจวิญ�ูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที
ไม่สามารถส่ง
มอบส่วนควบและอุปกรณ์ที
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที
เช่าได้
เนื
องจากเหตุสุดวิสัย หรือการเสื
อมสภาพของทรัพย์สินนัน̂ ๆ เนื
องจากการใช้งาน
ตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน̂ หรือเป็นกรณีที
สัญญาเช่าสิน̂สุดลง
ตามข้อการสิน̂สุดของสัญญา (2), (3) นอกจากนี ̂กองทรัสต์จะส่งมอบเงินหรือ
ทรัพย์สินอื
นใดที
กองทรัสต์ได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ให้เช่า รวมถึงการคืน
เงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการที
กองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการในทรัพย์สินที
เช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ (หากผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการไม่ประสงค์จะเช่าพืน̂ที
ดังกล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) หรือให้แก่ผู้ ให้เช่า 
(ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการนัน̂ ๆ) แล้วแต่กรณี 

� ในกรณีที
กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว กองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที
เช่าจนกว่ากองทรัสต์จะได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สิน
ที
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื
นใดดังกล่าวจากผู้ ให้เช่าแล้วเสร็จ โดย
กองทรัสต์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าคงเหลือรวมถึงเงิน



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 

GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

หน้า 110 

หรือผลประโยชน์อื
นใดจากผู้ให้เช่าสําหรับระหว่างระยะเวลานี ̂เว้นแต่กองทรัสต์จะ
พิสูจน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที

กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

 

6. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซื Fอขายสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

 

ผู้ขาย Sterling Equity (“ผู้ขาย”) 

ผู้ซื Fอ กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สินที ซื Fอ สังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องซึ
งได้ใช้ในการดําเนินกิจการภายใน
ทรัพย์สินที
เช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ (“สงัหาริมทรัพย์”)  

การซื Fอขาย
สังหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์ตกลงจะซือ̂สงัหาริมทรัพย์จากผู้ขาย และผู้ขายตกลงจะขายสงัหาริมทรัพย์ให้
กองทรัสต์ในราคาและตามเงื
อนไขที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂ 

ทัง̂นี ̂การซือ̂ขายตามที
กําหนดไว้ภายใต้สญัญาฉบบันีจ̂ะมีผลบงัคบัระหว่างคู่สญัญาใน
วนัที
การจดทะเบียนสิทธิการเช่า ตามที
กําหนดในสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ถูกต้องสมบูรณ์ มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 
(“วนัที
สญัญามีผลใช้บงัคบั”) 

ราคาซื Fอขาย คู่สัญญาตกลงกันซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ในราคาสุทธิ [•] บาท ([•] บาทถ้วน) (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ
ม) โดยกองทรัสต์จะชําระราคาซือ̂ขายดงักล่าวทัง̂สิน̂ภายในวนัที
สญัญามี
ผลใช้บงัคบั  

การโอนกรรมสิทธิdใน
สังหาริมทรัพย์ 

คู่สญัญาตกลงให้การโอนกรรมสิทธิjในสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันีมี̂ผลสมบูรณ์
ในวนัที
สญัญามีผลใช้บงัคบั และได้มีการชําระราคาซือ̂ขายให้กบัผู้ขายครบถ้วนตามที

กําหนดในสัญญาฉบบันีแ̂ล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิj”) โดยให้ถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบการ
ครอบครองในสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ ณ สถานที
อนัเป็นที
ตัง̂ของสังหาริมทรัพย์
นัน̂ ๆ นอกจากนี ̂ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส̂ิน ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระ
ผูกพนัใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบัการบํารุงรักษาสังหาริมทรัพย์ที
ตนเป็นผู้ขายที

เกิดขึน̂และยงัคงค้างชําระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสิทธิj และหากคู่สญัญาฝ่ายใดได้รับเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดที
ตนไม่พึงได้รับ คู่สัญญาฝ่ายที
ได้รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวจะนําส่งเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคืนให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ
งโดยไม่ชักช้า ทัง̂นี ̂ภายใน 14 (สิบสี
) วันนับแต่วันที
ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนดงักล่าว 

ค่าธรรมเนียมและ ผู้ ขายตกลงจะรับผิดชอบสําหรับบรรดาค่าธรรมเนียมที
 เกิดขึน̂หรืออาจเกิดมีขึน̂
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ภาษีอากร เนื
องจากการดําเนินการใด ๆ เพื
อให้กองทรัสต์ได้มาซึ
งกรรมสิทธิjในสงัหาริมทรัพย์ และ
กองทรัสต์ตกลงรับผิดชอบค่าภาษีมลูค่าเพิ
มที
เกิดขึน̂จากการซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ
งตามที
ระบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี ̂ให้ถือ
เป็นเหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

� เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยผู้ขาย 

ในกรณีที
ผู้ขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
เป็นสาระสําคญัของสญัญาฉบบั
นี ̂และ/หรือ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ และ/หรือ สญัญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือผิดคํารับรอง
ที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สัญญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ และผู้ ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที
ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์
หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน̂ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้
ตกลงกนั ทัง̂นี ̂เว้นแต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบไุว้ในสญัญานัน̂ ๆ  

� เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
กองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
เป็นสาระสําคญัของสญัญา
ฉบบันี ̂หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที

กองทรัสต์ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผู้ขายหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน ทัง̂นี ̂เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
ผู้ขายไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี ̂

การเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย 

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี ̂โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ขายทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ̂และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
ผู้ ขายหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งตามที
ได้กําหนดไว้ในข้อเหตุผิดนัดผิด
สญัญาโดยผู้ขาย 

• ผู้ขายมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี ̂โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสัญญาฉบบันี ̂และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
กองทรัสต์ได้ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ
งตามที
ได้กําหนดไว้ในข้อเหตุผิดนดั
ผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

• ให้สญัญาฉบบันีเ̂ป็นอนัสิน̂ผลทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี ̂โดยที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่
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มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื
น  

(1) เมื
อไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที
เช่าตามที
กําหนดภายใต้สญัญาเช่า
พืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ สญัญา
เช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ สิน̂สุดลง 
โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์ 

(2) เมื
อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี ̂

(3) เมื
อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย 
และ/หรือ คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
 เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ทัง̂นี ̂โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายและกองทรัสต์  หรือเมื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติให้เลิกกองทรัสต์ 

 

7. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาํการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

ผู้ให้สัญญา Sterling Equity (“สเตอร์ลิง อีควิตี”̂) 

ผู้รับสัญญา กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

การประกอบกจิการ
อาคารสํานักงานให้
เช่าของสเตอร์ลิง 
อีควิตี F 

 

นบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ สเตอร์ลิงตกลงว่าการ
กําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที
 สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายใหม่และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมของ
โครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ต้องไม่เป็นการแข่งขนักับ
การให้เช่าพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่และผู้ เช่าพืน̂ที

และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมของทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ส และทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ รวมถึงการไม่ให้การสนับสนุน
หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่และผู้ เช่าพืน̂ที
และ
ผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมซึ
งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า เพื
อจูงใจให้
เข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

ทัง̂นี ̂เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ สเตอร์ลิง อีควิตี ^

ตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพืน̂ที
สํานักงาน (Occupancy 

Rate) ของทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิ

ลีเวอร์ เฮ้าส์ ที
กองทรัสต์ลงทุน ตํ
ากว่าร้อยละ 92 (เก้าสิบสอง) สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/
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หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของ

พืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และ

ผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติม  ของโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการ

เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้สูงกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ

ของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และ

ผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติม ในทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาว

เวอร์ส และ/หรือ สูงกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน̂ที


สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่ และผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ

รายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมในทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ
งอตัราค่าเช่า

และค่าบริการของพืน̂ที
สํานักงานที
ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายใหม่และผู้

เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการรายเดิมซึ
งขอเช่าพืน̂ที
เพิ
มเติมในทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะ

ไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ ทรัพย์สินที
เช่าโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ดงักล่าวจะถูกกําหนด

ขึน̂ในการจัดทํางบประมาณประจําปีในแต่ละปีโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ (“ข้อตกลง

กําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ”) โดยข้อตกลงกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ

ดังกล่าวจะใช้กับพืน̂ที
สํานักงานให้เช่าที
มีบริเวณ (Zone) และขนาดพืน̂ที
เท่าหรือ

ใกล้เคียงกนัระหว่าง (ก) พืน̂ที
ภายในโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ 

พระราม 9 และ (ข) พืน̂ที
ภายในทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ 

ทรัพย์สินที
เช่าโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ รายละเอียดปรากฏตามที
กําหนดไว้ในสญัญา  

ในการนี ̂คู่สัญญาตกลงว่า ข้อตกลงกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการจะไม่นํามาใช้

บงัคบักบัพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าของโครงการใดในโครงการย่อยอื
น ๆ ภายในโครงการ

เดอะ แกรนด์ พระราม 9 หากเป็นกรณีดงันี ̂

(1) กรณีที
สเตอร์ลิง อีควิตี  ̂และ/หรือ บุคคลที
 เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ได้
จําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า (ที
มิใช่เป็นการให้เช่าพืน̂ที
ในการดําเนินธุรกิจให้
เช่าพืน̂ที
สํานักงานแก่ลูกค้าทั
วไปตามปกติทางการค้า) พืน̂ที
สํานักงานให้เช่า
โครงการนัน̂ ๆ ทัง̂หมด แก่บุคคลอื
นซึ
งไม่ใช่บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂
ทัง̂นี ̂ภายใต้ข้อกําหนดและเงื
อนไขในเรื
องสิทธิในการปฏิเสธก่อน หรือ  

(2) กรณีที
กองทรัสต์ลงทนุในพืน̂ที
สํานกังานให้เช่าภายในโครงการนัน̂ ๆ 

เพื
อประโยชน์แห่งสญัญาข้อนี ̂หากอตัราการเช่าพืน̂ที
สํานกังาน (Occupancy Rate) 
ของทรัพย์สินที
เช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ ตํ
ากว่าร้อยละ 92 (เก้าสิบสอง) ตามที
กําหนดข้างต้น สเตอร์ลิง อีควิตีต̂กลง
เปิดเผย หรือจัดให้บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂เปิดเผยข้อมูลค่าเช่าและ
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ค่าบริการ เงื
อนไข และระยะเวลาการเช่า ของพืน̂ที
สํานักงานให้เช่าของโครงการย่อย
อื
น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทกุไตรมาส รวมถงึให้สิทธิกองทรัสต์เข้าไปตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวตามที
กองทรัสต์ร้อง
ขอและเห็นสมควร 

สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First 
Refusal) 

• ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของ
กองทรัสต์ หากสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂มี
ความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า (ที
มิใช่เป็นการให้เช่าพืน̂ที
ในการ
ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน̂ที
 สํานักงานแก่ลูกค้าทั
วไปตามปกติทางการค้า) ไม่ว่า
ทัง̂หมดหรือแต่บางส่วนของทรัพย์สินที
ใช้ในการประกอบธุรกิจพืน̂ที
สํานักงานให้
เช่าที
อยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9  (“ทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน”) สเตอร์ลิง อีควิตี  ̂ตกลงว่า สเตอร์ลิง อีควิตี  ̂และ/หรือ บุคคลที

เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะดําเนินการให้กองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวนัน̂  

• การใช้สิทธิการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรัสต์ ต้องเป็นไป
ตามขัน̂ตอนและข้อกําหนดดงัต่อไปนี ̂ 

(1) เมื
อสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂มีความ
ประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน หรือได้รับข้อเสนอจากบคุคลใดซึ
งประสงค์จะซือ̂ รับโอน หรือเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าว สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะบอกกล่าว และ/หรือ จะดําเนินการให้
บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂บอกกล่าวให้กองทรัสต์ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะต้องระบุถึงรายละเอียดของ
ทรัพย์สินที
จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า รวมทัง̂ข้อมูลที
เพียงพอสําหรับ
การประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และข้อกําหนดและ
เงื
อนไขที
สําคัญ รวมถึง (ก) ช่วงราคาที
ประสงค์จะขายหรือค่าเช่ตลอด
ระยะเวลาการเช่าา (ซึ
งเป็นช่วงราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าที
หัก
ค่าใช้จ่ายที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่า) และ 
(ข) ค่าใช้จ่ายที
สมเหตุสมผลที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขาย
หรือให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวแก่กองทรัสต์ด้วย (“คําเสนอ”) ทัง̂นี ̂หากคําเสนอ
ที
 สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จัดส่งให้กองทรัสต์ ไม่เพียงพอสําหรับการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิร้องขอให้ สเตอร์ลิง 
อีควิตีจ̂ดัส่งข้อมลูเพิ
มเติมสําหรับการดําเนินการดงักล่าวได้  

(2) กองทรัสต์จะแต่งตัง̂ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจํานวน 2 (สอง) ราย ที
อยู่ใน
บญัชีรายชื
อที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื
อ
ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน และ
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กองทรัสต์จะดําเนินการ (ก) แจ้งความประสงค์ในการลงทุน รวมถึงระบุช่วง
ราคาที
ประสงค์จะซือ̂หรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินนัน̂ (ซึ
ง
เป็นช่วงราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าที
ยงัไม่หกัค่าใช้จ่ายที
สเตอร์
ลิง อีควิตี ̂จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่า) และข้อกําหนดและ
เงื
อนไขที
สําคญั หรือ (ข) อาจตอบปฏิเสธการลงทนุ ในกรณีที
ราคาหรือค่าเช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที
ตํ
าที
สุดที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ 
บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂แจ้งมาในคําเสนอนัน̂สงูกว่าร้อยละ 115 
(หนึ
งร้อยสิบห้า) ของราคาตํ
าสดุของผู้ประเมิน 2 (สอง) รายดงักล่าว หกัด้วย
ค่าใช้จ่ายที
สเตอร์ลิง อีควิตีจ̂ะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขายหรือให้เช่า  โดย
กองทรัสต์จะแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้สเตอร์ลิง 
อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี(̂แล้วแต่กรณี) ทราบ
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือ
วนัที
กองทรัสต์ได้รับข้อมลูครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายใน
ระยะเวลาอื
นที
คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(3) ในกรณีที
 (ก) กองทรัสต์ปฏิเสธการลงทนุดงักล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไปยังสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂
(แล้วแต่กรณี) หรือ (ข) กองทรัสต์ไม่แจ้งความประสงค์เป็นประการใด ภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ตามที
กําหนดใน (2) ให้ถือว่าหน้าที
ในการให้
สิทธิที
จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ 
บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตามสญัญานีเ̂ป็นอนัสิน̂สุดลงเฉพาะใน
ส่วนที
เกี
ยวกับทรัพย์สินที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับ
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂เสนอต่อกองทรัสต์ในคราวนัน̂ ๆ และสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/
หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ที
ได้ทําคําเสนอนัน̂มีสิทธิจําหน่าย 
จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวแก่บุคคลอื
นได้ ทัง̂นี ̂ภายใต้เงื
อนไขใน 
(5)  

(4) ในกรณีที
กองทรัสต์ตอบรับคําเสนอตามที
กําหนดใน (2) สเตอร์ลิง อีควิตี ̂
และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂(แล้วแต่กรณี) ที
ได้ทําคําเสนอ
นัน̂ จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนดงักล่าวแก่บคุคลอื
นได้ก็ต่อเมื
อ  

(ก) ในกรณีที
การลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวเป็นธุรกรรมที
จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใต้กฎหมายที
เกี
ยวข้อง แต่
กองทรัสต์ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ภายใน
ระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือ 
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ได้รับข้อมูลครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายในระยะเวลา
อื
นที
คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที
ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติไม่อนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว หรือ 

(ข) ในกรณีที
กระบวนการได้มาซึ
งทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ แต่
กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวให้เสร็จสิน̂ภายใน 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วนันับจากวนัที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือ ได้รับ
ข้อมูลครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายในระยะเวลาอื
นที

คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ 

(ค) ในกรณีที
กระบวนการได้มาซึ
งทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อนของกองทรัสต์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื
นที
เกี
ยวข้อง แต่  

1. กองทรัสต์ไม่สามารถยื
นเอกสารที
 เกี
ยวข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
หน่วยงานราชการอื
นที
เกี
ยวข้องภายใน 180 (หนึ
งร้อยแปดสิบ) วนั
นับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือได้รับข้อมูลครบถ้วน
สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
(แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง)  หรือภายในระยะเวลาอื
นที

คู่สญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ  

2. กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้เสร็จสิน̂ภายใน 240 

(สองร้อยสี
สิบ) วันนับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับคําเสนอ หรือได้รับข้อมูล

ครบถ้วนสําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

(แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน̂ทีหลัง) หรือภายในระยะเวลาอื
นที
คู่สัญญาตกลง

กันเป็นลายลักษณ์อักษรทัง̂นี ̂ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม สเตอร์ลิง 

อีควิตี ̂ตกลงว่า สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง 

อีควิตี ̂จะไม่เปิดเผยช่วงราคาหรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สิน 

และข้อกําหนดและเงื
อนไขที
ได้รับจากกองทรัสต์ให้บุคคลใด ๆ ทราบ 

(5) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์
ลิง อีควิตี ̂ต้องดําเนินการจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินที
อยู่ภายใต้
สิทธิในการปฏิเสธก่อนดังกล่าว โดยมีเงื
อนไขว่าราคาหรือค่าเช่าตลอด
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ระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที
ตกลงขายหรือให้เช่านัน̂ต้องไม่ตํ
ากว่าราคา
หรือค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที
ตํ
าที
สุดที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂
และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂แจ้งมาในคําเสนอตามข้อ 
(1)(ก) และต้องจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 1 
(หนึ
ง) ปีนับจากวนัที
กองทรัสต์ปฏิเสธการลงทุน หรือนบัจากวนัครบกําหนด
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนัในกรณีที
กองทรัสต์ไม่แจ้งความประสงค์ หรือนบั
จากวันที
กองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาใด ๆ ตามที

กําหนดไว้ใน (4)   

หากสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ไม่
ดําเนินการตามข้อกําหนดดังกล่าว และสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที

เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂มีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้
เช่าทรัพย์สินนัน̂อีก สเตอร์ลิง อีควิตี  ̂ตกลงว่า สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ 
บุคคลที
เกี
ยวข้องกับสเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะให้สิทธิที
จะปฏิเสธก่อน (Right of 
First Refusal) แก่กองทรัสต์อีกครัง̂หนึ
ง โดยจะทําเป็นหนงัสือบอกกล่าวแจ้ง
คําเสนอใหม่ตามกระบวนการที
ระบไุว้ในข้อนีไ̂ปยงักองทรัสต์เพื
อพิจารณาอีก
ครัง̂ 

การดาํรงสัดส่วนการ
ถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ 

• ตลอดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับจากวนัที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของ
กองทรัสต์ (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์”) สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่า บริษัท 
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) (“จี-แลนด์”) และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั 
จะดํารงสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ และจะดํารงสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์รวมกันเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที
ออกและเสนอขายทัง̂หมดในการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครัง̂แรกเท่านัน̂ อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ 
กองทรัสต์ประสงค์จะเพิ
มเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์เพื
อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ
มเติม และจี-แลนด์ และ/หรือ 
กลุ่มบคุคลเดียวกนั มิได้ใช้สิทธิจองซือ̂หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ
งออกและเสนอ
ขายในการเพิ
มเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์ดังกล่าว อนัทําให้สดัส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ของจี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 15 
(สิบห้า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที
ออกและเสนอขายทัง̂หมด ให้ถือว่า
สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ซึ
งจี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั ต้องดํารงให้
เป็นไปตามข้อสญัญานี ̂ลดลงเหลือเท่ากบัสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์รวมกันของจี-
แลนด์  และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ภายหลังจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในการเพิ
มเงินทนุจดทะเบียนของกองทรัสต์ดงักล่าว 

• ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/
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หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ หรือก่อภาระผูกพนั
ใด ๆ บนหน่วยทรัสต์ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจํานําหน่วยทรัสต์เป็น
หลกัประกนั อนัอาจจะทําให้สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ตํ
ากว่าสดัส่วน
ที
กําหนดไว้ในข้อข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที
เป็นไปเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ
ง
ต้องได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ สเตอร์ลิง อีควิตี ^
ตกลงว่า สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะไม่เป็นผู้ สนับสนุน 
(Sponsor) ของทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื
นใดที
จะลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอาคารสํานกังานให้เช่าภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 

การถือหุ้นและการ
ดาํรงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท จีแลนด์ 
รีท แมเนจเม้นท์ 
จาํกัด 

• เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
ที
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่าสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ 
จํากดั ของ จี-แลนด์ และกลุ่มบคุคลเดียวกนัรวมกนัทัง̂หมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของหุ้ นที
จําหน่ายได้แล้วทัง̂หมดในบริษัท จี
แลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

• ตลอดระยะเวลาที
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์
ของกองทรัสต์ สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนั จะ
ไม่จําหน่าย จ่าย โอน หุ้นดงักล่าว หรือนําหุ้นไปจํานําหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ ใน
หุ้นดงักล่าวทัง̂หมดหรือแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอื
นใดอนัอาจมีผลทําให้ 
จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั ถือครองหุ้นของบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจ
เม้นท์ จํากดั รวมกนัทัง̂หมดมีจํานวนน้อยกว่าสดัส่วนที
กําหนดไว้ข้างต้น และ/หรือ 
อนัมีผลทําให้อํานาจการจัดการงานของบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั ตก
ไปอยู่กับบุคคลอื
น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

• ตลอดระยะเวลาการถือครองหุ้นตามที
ระบุไว้ข้างต้น สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่า จี-
แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนั จะดําเนินการใด ๆ ด้วยการอาศยัสิทธิของตน
เท่าที
จะทําได้ภายใต้กฎหมายในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพื
อทําให้บริษัท จีแลนด์ รีท 
แมเนจเม้นท์ จํากัด ปฏิบตัิหน้าที
ผู้จัดการกองทรัสต์ในฐานะที
เป็นผู้ ที
มีวิชาชีพซึ
ง
ได้รับความไว้วางใจ ด้วยความระมดัระวัง ซื
อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง̂ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง̂ผู้จัดการกองทรัสต์ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมในเอกสารที
เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน และมติที
ประชุมของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 

การถือหุ้นและการ • เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลา
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ดาํรงสัดส่วนการถือ
หุ้นของจี-แลนด์ 

การเช่าตามสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่าสดัส่วนการถือหุ้นในสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ของจี-แลนด์
และกลุ่มบุคคลเดียวกันรวมกันทัง̂หมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 (เก้าสิบ
เก้าจุดเก้าเก้า) ของหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทัง̂หมดในสเตอร์ลิง อีควิตี ̂

• ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ สเตอร์ลิง อีควิตีต̂กลงว่า จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกัน จะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หุ้ นดังกล่าว หรือนําหุ้นไปจํานําหรือก่อภาระ
ผูกพันใด ๆ ในหุ้นดังกล่าวทัง̂หมดหรือแต่บางส่วน หรือกระทําการประการอื
นใด
อนัมีผลทําให้ จี-แลนด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือครองหุ้ นของสเตอร์ลิง 
อีควิตี ̂รวมกันทัง̂หมดมีจํานวนน้อยกว่าสัดส่วนที
กําหนดไว้ข้างต้น และ/หรือ อนั
อาจมีผลทําให้อํานาจการจัดการงานของสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกไปอยู่กับบุคคลอื
น 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หน้าที ในการจัดให้มี
ทางเข้าออกของ
โครงการเดอะ  
แกรนด์ พระราม 9 

คู่สญัญาตกลงและรับทราบว่าช่วงเวลาก่อนที
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
เช่า
ของกองทรัสต์ โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีทางเข้าออกระหว่างโครงการและ
ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะอันได้แก่ ทางเข้าออกทางด้านถนนพระราม 9 และ
ทางเข้าออกทางด้านถนนรัชดาภิเษก รวมถึงทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แกรนด์ 
พระราม 9 ทัง̂นี ̂เพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการของโครงการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ รวมถึงบริวารของบุคคล
ดงักล่าว สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงว่านบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าของ
กองทรัสต์ และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และ
งานระบบ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และตามสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (รวมเรียกว่า “ระยะเวลาการเช่า”) ตราบใดที

สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ยังสามารถใช้ทางเข้าออกดังกล่าวได้อยู่ สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงจะ
ดําเนินการให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว มี
สิทธิใช้สอยและใช้ประโยชน์จากทางเข้าออกและทางสัญจรภายในโครงการเดอะ แก
รนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้เช่นเดียวกันตามที
มีอยู่แล้วตามปกติก่อนวันที

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์ รวมทัง̂จะไม่ดําเนินการใด ๆ ที
มี
ผลหรืออาจมีผลทําให้กองทรัสต์ ผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ และบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้สอยและใช้ประโยชน์จากทางเข้าออกและทางสัญจรภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้ ซึ
งรวมถึงการจดทะเบียนยกเลิก
ภาระจํายอมที
ได้จดให้แก่ที
ดินซึ
งเป็นที
ตัง̂โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ/หรือ ที
ดิน
ซึ
งเป็นที
ตัง̂โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ก่อน หรือ ณ วนัที
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที
เช่า
ของกองทรัสต์ โดยสเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะบํารุงรักษาซ่อมแซมทางเข้าออกและทางสญัจร
ดงักล่าวให้อยู่ในสภาพที
ดีเพื
อที
กองทรัสต์จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามสัญญาข้อนี ^
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ตลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของสเตอร์ลิง อีควิตี ̂เอง 

การใช้ชื อและ
เครื องหมายการค้า 

ตราบเท่าที
กองทรัสต์ยังคงลงทุนในทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ สเตอร์ลิง 
อีควิตี ̂ตกลงยินยอมให้กองทรัสต์ใช้ชื
อ และ/หรือ เครื
องหมายการค้า และ/หรือ ตรา
สญัลกัษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ เครื
องหมายอื
นใดที
ใช้ในการสื
อความหมายให้
ประชาชนทั
วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้นัน̂เป็นทรัพย์สินของ
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ที
เกี
ยวเนื
องกับโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ทัง̂นี ̂ให้รวมถึงชื
อ และ/หรือ 
เครื
องหมายการค้า และ/หรือ ตราสัญลกัษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ เครื
องหมาย
อื
นใดที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะได้มีในอนาคตด้วย 
เพื
อการดําเนินกิจการตามสัญญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ^
ชวนของกองทรัสต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ข้อตกลงในการ
จัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
ทรัพย์สินที
เช่าโครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงต่อกองทรัสต์ว่าทุกครัง̂ที

มีผู้สนใจเช่าพืน̂ที
สํานกังาน สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะเสนอทรัพย์สินที
เช่าของกองทรัสต์และ
ให้ข้อมลูในการติดต่อสอบถามที
เพียงพอเพื
อให้ลกูค้าเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจ  

ทัง̂นี ̂สเตอร์ลิง อีควิตี ̂จะจัดให้มีหน่วยงานและบุคลากรที
มีหน้าที
ในการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินของสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ บุคคลที
เกี
ยวข้องกบัสเตอร์ลิง อีควิตี ̂สําหรับ
ส่วนที
เกี
ยวข้องกับผู้ เช่าพืน̂ที
และผู้ รับบริการ และส่วนที
มีหน้าที
รับผิดชอบข้อมูลทาง
การเงิน แยกต่างหากจากหน่วยงานและบุคลากรที
มีหน้าที
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที
เช่าโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์อย่างชดัเจน รวมถึงการแยกการจดัเก็บและการ
เข้าถงึข้อมลูและเอกสารใด ๆ ของกองทรัสต์ เพื
อป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือล่วงรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกองทรัสต์ นอกจากนี ̂สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลง
ว่าจะไม่นําข้อมูลทางการค้าใด ๆ ของกองทรัสต์ที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ได้รับทราบจากการ
ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ไปใช้เพื
อประโยชน์ไม่ว่าแก่
ตนเองหรือบคุคลอื
นใด 

การซื Fอคืนทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์  

ในกรณีที
สัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
สิน̂สุดลงอนัเนื
องจากการครบระยะเวลาการเช่า หรือกรณีที
สัญญาเช่าดังกล่าวสิน̂สุด
ลงโดยเป็นผลจากการที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂เป็นฝ่ายผิดสัญญา กองทรัสต์ตกลงที
จะ
จําหน่ายทรัพย์สินที
ซือ̂ขายกันตามสัญญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ หรือทรัพย์สินอื
นใดที
มีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกันให้แก่สเตอร์ลิง อีควิตี ̂
และสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ตกลงที
จะซือ̂ทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของ
ทรัพย์สินที
มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน̂ โดยราคาทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปตาม
มลูค่าตลาด หากทรัพย์สินใดไม่มีมลูค่าตลาดให้ใช้มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัที
ส่งมอบ 
หรือตามราคาอื
นใดตามที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน 
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เหตุผิดนัดผิดสัญญา กรณีที
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึ
งของสญัญาฉบบันี ̂และ/หรือ 
สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ 
สญัญาซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในส่วนที
เป็นสาระสําคัญ หรือ
ผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงาน
ระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ สญัญาซือ̂ขายสังหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ และสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตาม
สญัญาฉบบันี ̂และ/หรือ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยู
นิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ สญัญาซือ̂ขายสงัหาริมทรัพย์ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ภายใน 
90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน̂ หรือ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกัน ให้ถือเป็นเหตุผิดนดัตามสัญญาฉบบันี ̂
ซึ
งให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการเรียกค่าเสียหายจากสเตอร์ลิง อีควิตี ̂และ/หรือ เลิก
สัญญาฉบับนีไ̂ด้ เว้นแต่ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่ในกรณีที
การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสัญญาฉบบันีเ̂ป็นผลเนื
องมาจากการที
กองทรัสต์ใน
ฐานะคู่สัญญาของสัญญาเช่าพืน̂ที
สํานักงาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ ไม่ปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และ
งานระบบ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ หรือเว้นแต่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื
นในสญัญาฉบบั
นี ̂

ทัง̂นี ̂ในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ 
โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื
อนไขของสัญญาดงักล่าว กองทรัสต์มี
สิทธิใช้เหตุดงักล่าวถือเป็นเหตุเลิกสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันีเ̂ช่นกนั 

การเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย 

• กองทรัสต์มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีโ̂ดยบอกกล่าวให้แก่สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือฟ้องร้องให้สเตอร์ลิง อีควิตี ̂ปฏิบติัตามสัญญาฉบบันี ̂และ/
หรือ เรียกค่าเสียหายจากสเตอร์ลิง อีควิตี ̂ได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที

กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂ 

• ในกรณีที
คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ หากมีการเพิกถอนหรือยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง ซึ
ง
รวมถึงสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทัง̂นี ̂โดยไม่ใช่ความผิดของ
สเตอร์ลิง อีควิตี ̂และกองทรัสต์ หรือเมื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ให้
ถือว่าสัญญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลง โดยที
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย หรือเงนิหรือประโยชน์ตอบแทนอื
นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งได้ 

• เพื
อประโยชน์แห่งความชัดเจน คู่สัญญารับทราบและตกลงว่าการที
สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีคําสั
งเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
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กองทรัสต์ ไม่ถือเป็นเหตสุดุวิสยัตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ̂
 

8. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าพื Fนที สํานักงาน ที จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์   

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทฯ (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) 

กองทรัสต์ กองทรัสต์ฯ (“กองทรัสต์”) 

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

Sterling Equity (“ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์”) 

ทรัสตี SCBAM (“ทรัสตี”) 

วันที สัญญามีผลใช้
บังคับ 

ให้สัญญาฉบับนี มี̂ผลใ ช้บังคับเมื
 อกองทรัส ต์ไ ด้จัดตัง̂ มีผลสมบูรณ์แล้วตาม
พระราชบญัญตัิทรัสต์ และสามารถลงทนุในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนภายใน 60 (หก
สิบ) วันนับแต่วันที
จัดตัง̂กองทรัสต์แล้วเสร็จ สําหรับการเสนอขายครัง̂แรก (“วันที

สญัญามีผลใช้บงัคบั”) 

ระยะเวลาการจ้าง
บริหาร 

คู่สัญญาตกลงให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที
ต่าง ๆ ตามที
กําหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี เ̂ ป็นระยะเวลา 10 (สิบ)  ปีนับตั ง̂แต่วันที
สัญญามีผลใช้บังคับ 
(“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”) 

เมื
อครบระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกหรือระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป 
(แล้วแต่กรณี) คู่สญัญาตกลงให้ต่ออายุสญัญาฉบบันีอ̂อกไปอีกคราวละ 10 (สิบ) ปี 
โดยกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในข้อการพิจารณาผลการดําเนินการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
และหากมีการต่ออายสุญัญาฉบบันีอ̂อกไป ให้เงื
อนไข และหลกัเกณฑ์ของสญัญาที
ต่อ
ออกไปเป็นตามที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ̂รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการจัดการ
และบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอื
น อย่างไรก็
ดี ระยะเวลาการจ้างบริหารที
ต่อออกไปจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า ภายใต้
สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยนิูลีเวอร์ เฮ้าส์ 

หน้าที ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• หน้าที
ทั
วไป 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบตัิหน้าที
ทั
วไปในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ที
กองทรัสต์ลงทนุตามที
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ̂หรือหน้าที
ใด ๆ ที
คู่สญัญาจะได้ตก
ลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการปฏิบัติหน้าที
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือ 
ชีช̂วน และกฎหมายหลกัทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ทัง̂นี ̂เพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้
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ถือหน่วยทรัสต์  

ทัง̂นี ̂ในการปฏิบตัิหน้าที
ในการบริหารและจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนตามที

ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ̂ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิแต่งตัง̂หรือมอบหมายให้
บคุคลภายนอกหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื
นที
มีประสบการณ์ในการบริหาร
อาคารปฏิบตัิหน้าที
ดังกล่าว โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีทราบถงึการแต่งตัง̂ หรือมอบหมายดงักล่าวทุกครัง̂ นอกจากนี ̂
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องควบคุมดูแลผู้ ที
ได้รับมอบหมายดังกล่าวให้ปฏิบตัิ
หน้าที
เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ภายในขอบเขตที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ̂
และเพื
อให้การปฏิบตัิหน้าที
ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงื
อนไขต่าง ๆ ตาม
สญัญานี ̂

• หน้าที
ที
ได้รับมอบหมายเพิ
มเติม 

นอกเหนือจากหน้าที
ที
ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที
ที

จะต้องดําเนินการใด ๆ ตามที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีจะได้มอบหมาย
เพิ
มเติมตามสมควรแก่กรณีเฉพาะที
เกี
ยวเนื
องกับการดําเนินงานของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทนุ และ/หรือ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการปฏิบตัิหน้าที
ตามที
กําหนดในสญัญา
ฉบับนี ̂หรือตามที
กฎหมายที
เกี
ยวข้องกําหนดเพิ
มเติม ทัง̂นี ̂เพื
อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิที
จะได้รับ
ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบตัิหน้าที
เพิ
มเติมดงักล่าวตามที
จะได้ตกลงกนัต่อไป 

อย่ างไ รก็ ดี  หาก หน้า ที
 นั น̂ มีผ ล เ ป็ นก าร เพิ
 ม ภาระหน้ า ที
 ใ ห้แก่ ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สงวนสิทธิที
จะปฏิเสธ
การปฏิบตัิหน้าที
ตามที
ได้รับมอบหมายเพิ
มเติมจากผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตี
ดงักล่าว ในกรณีดงักล่าวผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีมีสิทธิที
จะมอบหมายหน้าที

นัน̂ให้บุคคลอื
นปฏิบตัิแทนได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  ทัง̂นี ̂การปฏิบตัิหน้าที

ของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที
ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานีเ̂กินสมควร 

• หน้าที
ในการจัดให้มีบคุลากรที
เพียงพอและเหมาะสม 

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงที
จะจัดให้มีบุคลากรเพื
อปฏิบัติงานประจําที

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทนุและดแูลจดัการบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ 
ในเวลาและจํานวนที
เหมาะสม โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และมีคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที
เป็น
ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วัน ที
ลงนามในสัญญาฉบับนี  ̂ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้จัดส่งโครงสร้างการบริหารและรายชื
อบุคลากรระดับผู้บริหาร
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เพื
อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณา และในกรณีที
จะมีการเปลี
ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั (เฉพาะในส่วนที
เกี
ยวข้องกับการดูแลจดัการ
บริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนโดยตรงเท่านัน̂) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะส่ง
ข้อมลูการเปลี
ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้จดัการกองทรัสต์เพื
อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนการเปลี
ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ใน
แต่ละคราว 

นอกจากนี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัให้มีหน่วยงานและบคุลากรที
มีหน้าที
ใน
การบริหารจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน สําหรับส่วนที
เกี
ยวข้องกับผู้ เช่าพืน̂ที

และผู้ รับบริการของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน และส่วนที
มีหน้าที
 รับผิดชอบ
เกี
ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ แยกต่างหากจากหน่วยงานและบุคลากร
อื
นของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน เพื
อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมลูของกองทรัสต์  

• หน้าที
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 

(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีพร้อม
งบประมาณประจําปี ซึ
งรวมถึงแผนการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน และจะเสนอแผนการดําเนินงานประจําปีพร้อมงบประมาณ
ประจําปีของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุดงักล่าวต่อผู้จดัการกองทรัสต์เพื
อขอ
อนมุตัิเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วนัก่อนวนัเริ
มรอบปีบญัชีแต่
ละปี และผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอให้ทรัสตีพิจารณาเห็นชอบภายในวันที
 
16 ธันวาคม ก่อนขึน̂รอบปีบญัชีถัดไปในแต่ละปี โดยส่งพร้อมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปีสําหรับการปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์
ใหญ่ ล่วงหน้า 3 (สาม) ปี  (Major Renovation Plan) ยกเว้นแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ที
คู่สญัญาทกุฝ่ายตกลงจะใช้ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐาน เป็นแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 

ทัง̂นี ̂ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดให้มีการดูแลรักษา ปรับปรุง และ/
หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนภายใต้กรอบการดําเนินการที
ได้
กําหนดในแผนการดําเนินงานประจําปีข้างต้น 

(2) ในกรณีที
มีข้อโต้แย้งใด ๆ ซึ
งไม่สามารถหาข้อยุติได้ในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี คู่สญัญาตกลงให้ใช้แผนการดําเนินงานประจําปีของปีที

ผ่านมาเป็นแนวปฏิบติัต่อไปก่อนจนกว่าทรัสตีจะกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปีแล้วเสร็จภายใต้ (3) ของข้อนี ̂ทัง̂นี ̂ประมาณการค่าใช้จ่ายที
ระบุไว้
ในแผนการดําเนินงานประจําปี (ไม่รวมแผนการดําเนินงานประจําปีสําหรับ
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การปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ใหญ่ (Major Renovation 
Plan)) จะเพิ
มขึน̂ได้ไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามที

ระบไุว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีของปีที
ผ่านมา  

(3) หากคู่สัญญายังคงไม่สามารถหาข้อยุติในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปีดงักล่าวได้ ทรัสตีสงวนสิทธิที
จะตดัสินใจกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ซึ
งการตดัสินใจของทรัสตีให้เป็นที
ยตุิ ทัง̂นี ̂ในการพิจารณาตัดสินใจ
ดังกล่าว ทรัสตีจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช̂วน และสัญญาเช่า
พืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ประกอบกบั
กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที
เกี
ยวข้อง รวมถงึแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ที
เหมาะสมและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน̂ อย่างไรก็ดี การพิจารณา
ตัดสินใจกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปีของทรัสตีจะต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัเริ
มรอบปีบญัชี เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงเป็น
อย่างอื
น 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีได้ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุประกอบกบัสภาวะธุรกิจการตลาดและอตุสาหกรรม ในกรณีที
ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ประสงค์จะปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปี ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานที
ปรับเปลี
ยนได้ก็ต่อเมื
อผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาถึงรายละเอียดการ
ปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 (สามสิบ) วัน และผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติการปรับเปลี
ยน
แผนการดําเนินงานประจําปีนัน̂เป็นลายลักษณ์อกัษรและแจ้งให้ทรัสตีทราบ
ถึงรายละเอียดการปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และกองทรัสต์มีงบประมาณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามที
มีการปรับเปลี
ยนนัน̂  

ในกรณีที
กองทรัสต์มีงบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอให้ปรับเปลี
ยนใน
วรรคก่อน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดําเนินการตามแผนงานที
ปรับเปลี
ยน
ได้ก็ต่อเมื
อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอให้ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาถึง
รายละเอียดการปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีเป็นลายลักษณ์
อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี
สิบห้า) วัน เมื
อผู้จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติ
การปรับเปลี
ยนแผนการดําเนินงานประจําปีนัน̂แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง
เสนอให้ทรัสตีพิจารณาเพื
ออนุมัติรายละเอียดการปรับเปลี
ยนแผนการ
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ดําเนินงานประจําปีเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 (สิบห้า) วนั 

(5) คู่สัญญาทุกฝ่ายอาจพิจารณาร่วมกันแก้ไขแผนการดําเนินงานประจําปี
สําหรับปีใด ๆ เพื
อให้สอดคล้องกบั 

(ง) การเปลี
ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของ
ประเทศไทยที
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุ 

(จ) เหตุสุดวิสัยที
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุ 

(ฉ) เหตุการณ์อื
นใดที
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อการดําเนินงาน 
หรือการประกอบกิจการที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ 

(6) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ จัดการกองทรัสต์  ตกลงที
จะจัดให้มีการ
ประชุมเพื
อพิจารณาผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนตาม
แผนการดําเนินงานประจําปีทุก ๆ ไตรมาส ในวนัและเวลาตามที
จะได้ตกลง
กนั  

ในกรณีที
ทรัสตีเห็นสมควร ทรัสตีอาจพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
และเสนอวาระสําหรับการประชมุดงักล่าวตามที
จําเป็น และ/หรือ เห็นสมควร 
โดยแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วนัทําการ 

• หน้าที
ในการเก็บรักษาสําเนาเอกสาร 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเก็บรักษาสําเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนตามความจําเป็นและสมควร ซึ
ง
รวมถึงชุดสําเนาเอกสารประกอบการยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่าง ๆ ซึ
งรวมถึง 
สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็น
ผู้ ดําเนินการ หรือติดต่อประสานงาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี ย้อนหลัง
ในสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้ ที
เกี
ยวข้อง
ตรวจสอบ และจะส่งมอบสําเนาเอกสารดงักล่าวคืนแก่กองทรัสต์เมื
อสัญญาฉบบันี ^
สิน̂สดุลง 

ค่ า ตอ บแ ทน  และ 
ค่าใช้จ่าย 

• กองทรัสต์ตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทนุให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดดงันี ̂

(1)  ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ
ม) 

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า (ต่อปี) 
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ปีที
 1 - 10 ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
ดําเนินงาน 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ
ม) 

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมพเิศษ (ต่อปี) 

ปีที
 1 - 10 ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้สทุธิจากการ
ดําเนินงาน  

• กองทรัสต์ตกลงที
จะชําระค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือน 
ดงันี ̂

(1) ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัทําใบแจ้งหนี ̂โดย
เป็นยอด ณ วนัสิน̂เดือน ที
คํานวณจากรายงานผู้ เช่า (Rent Roll) ของเดือนที

มีการคิดค่าธรรมเนียมซึ
งได้ส่งให้แก่กองทรัสต์แล้ว และส่งมอบใบแจ้งหนี ̂
ดงักล่าวให้กบักองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 (สิบ
ห้า) วันนับจากวันที
กองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนีซ̂ึ
งได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันจากกองทรัสต์แล้ว ในการนี  ̂คู่ สัญญาตกลงให้มีการปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าเป็นรายไตรมาส เมื
อได้รับงบการเงินประจําไตร
มาสของกองทรัสต์ที
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และจะมีการ
ชําระเพิ
มหรือชําระคืนโดยเพิ
มหรือหักกลบกับค่าธรรมเนียมที
จะชําระให้แก่
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในเดือนถดัไป 

(2)  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดทําใบแจ้งหนี ̂โดยเป็น
ยอด ณ วันสิน̂เดือนที
 คํานวณจากรายได้สุทธิจากการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ล่าสุดที
กองทรัสต์จัดทําและได้รับการยืนยันจากทรัสตี และ
กองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนตามที
กําหนดในใบแจ้งหนีภ̂ายใน 5 (ห้า) วัน
ทําการนบัจากวนัที
กองทรัสต์ได้รับใบแจ้งหนีด̂งักล่าว 

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกประเภทของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการปฏิบตัิหน้าที
ของตนเองตามที
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ̂โดย
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารและประกอบกิจการของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทุน (Operating Expenses) ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน (Maintenance 
Costs) ค่าเบีย̂ประกนัความเสี
ยงภยัในทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง 
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (Repair and Renovation Costs) ค่าภาษี
โรงเรือนและที
ดิน ภาษีบํารุงท้องที
 และภาษีอื
นใดในลักษณะเดียวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุน 
และการบริหารจดัการใด ๆ ซึ
งเป็นค่าใช้จ่ายที
กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ 
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• ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน̂จากการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญา
ฉบับนีจ̂ะต้องเป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายที
ระบุไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปีของกองทรัสต์ (ซึ
งอาจมีการแก้ไขเพิ
มเติมเป็นคราว ๆ)  

• ในกรณีที
มีค่าใช้จ่ายซึ
งเป็นไปตามระเบียบการเบิกใช้วงเงินสดย่อยที
ได้ตกลงไว้
กบัทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการเข้าทํา
รายการค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ตามระเบียบการเบกิใช้วงเงินสดย่อยดงักล่าว 

หากผู้จัดการกองทรัสต์ หรือทรัสตีตรวจสอบพบในภายหลังว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์  ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีมีสิทธิปฏิเสธการ
เบิกจ่ายค่าใช้ดังกล่าวได้ และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที
ชําระค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวคืนให้แก่กองทรัสต์โดยการจ่ายคืนเงินเข้าบญัชีเงินสดย่อยของกองทรัสต์ 

• สําหรับการดําเนินการใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือพิเศษใด ๆ ที
เกิดขึน̂ระหว่าง
รอบปีบญัชี และเป็นรายการที
มิได้รวมอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปี แต่เป็น
รายการที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและสมควรที
จะต้องดําเนินการ 
โดยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือพิเศษดังกล่าวจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที
เป็นประโยชน์และ
เกี
ยวเนื
องต่อการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุน รวมทัง̂ได้ระบุไว้
ในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล และหนงัสือชีช̂วนของกองทรัสต์ไว้
แล้ว และเป็นไปตามวิธีการที
ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายฉกุเฉินหรือพิเศษ พร้อมทัง̂ที
มา เหตผุล และงบประมาณ เป็นลายลกัษณ์
อักษรให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีเพื
อพิจารณาถึงรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เมื
อผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติค่าใช้จ่าย
ฉกุเฉินหรือพิเศษนัน̂แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเสนอให้ทรัสตีพิจารณาเพื
ออนุมตัิ
ถงึรายละเอียดดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั โดย
การอนมุตัิดงักล่าวให้ถือเป็นการอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป 

การพจิารณาผลการ
ดาํเนินงานของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป 
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประจําเดือนเปรียบเทียบกบัแผนการดําเนินงานประจําปีที
วางไว้ 
เพื
อให้มั
นใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามข้อตกลง เงื
อนไข และเป็นไป
ตามสัญญาฉบับนี ̂ทัง̂นี ̂ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที
ส่งผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนให้ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาและตรวจสอบ และมีหน้าที
สรุป
ภาพรวมผลการดําเนินงานของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายไตรมาสเพื
อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

• ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรกและระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงต่อ ๆ ไป 
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ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาทุก ๆ 1 (หนึ
ง) ปีนับจากรอบปีบญัชีปีแรกที

กองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี (“ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน”) 
โดยการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจาก
รายได้สทุธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน ซึ
ง
ต้องไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 25 ของประมาณการรายได้สุทธิจากการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปี (“เกณฑ์การพจิารณาผลการดําเนินงาน”) 

• ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ
งรวมถึงภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง
ร้ายแรง และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ลงทุน ให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ทราบโดยไม่ชกัช้าเมื
อ
เกิดเหตุสดุวิสยัดงักล่าว 

ในกรณีที
  เหตุสุดวิสัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทุน และ (ก) เหตุสุดวิสัยดังกล่าวดํารงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่า 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบ หรือ (ข) รายได้สุทธิจากการดําเนินงานของทรัสต์เพื
อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองอื
นหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที
ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัโดยเฉลี
ย หรืออสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีรายได้สุทธิจากการดําเนินงานลดลงเกินร้อยละ 
15 (สิบห้า) เมื
อเทียบกับรายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนหน้าซึ
 ง เ ป็นช่วงเวลาตามที
 คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน  ใ ห้ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แจ้งให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วนันบั
จากวันที
ครบระยะเวลาตามข้อ (ก) หรือทราบเหตุตามข้อ (ข)  ดังกล่าว (แล้วแต่
กรณี) และคู่สญัญาตกลงกนัดําเนินการ ดงันี ̂

(1)  ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ให้ใช้เกณฑ์
การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที
ระบุ ณ 
ขณะนัน̂ ๆ ในการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ต่อไป หรือ 

(2)  ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอแก่ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ให้มีการ
ปรับเปลี
ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยคู่สญัญาจะทําความ
ตกลงร่วมกันปรับเปลี
ยนเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมต่อไป ทัง̂นี ̂ในกรณีที
คู่สญัญาไม่สามารถตกลง
กนัได้ ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงานที
กําหนดในสญัญานีต่̂อไป 

• ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใน
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รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ̂

(1)  ให้เริ
มนบัระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานรอบแรกตามรอบปีบญัชีปี
แรกที
กองทรัสต์มีผลประกอบการเต็มปี และในการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานรอบต่อ ๆ ไป ให้ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาผลการดําเนินงานทุก 
ๆ รอบปีบญัชี โดยจะพิจารณาภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัที
ครบกําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละรอบ  

(2)  ในกรณีที
รายได้สทุธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน ให้เริ
 มนับรอบ
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบถัดไปตัง̂แต่วันถัดจากวนัที

ครบกําหนดตามรอบนัน̂ 

(3)  ในกรณีที
รายได้สทุธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานใดตํ
ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อีกครัง̂
ในรอบปีบัญชีปีถัดไป โดยจะพิจารณาจากรายได้สุทธิจากการดําเนินงาน
เฉพาะในรอบปีบญัชีปีถดัไปนัน̂ (“ระยะเวลาแก้ไขผลการดําเนินงาน”)  

• หากปรากฏว่ารายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาแก้ไขผลการ
ดําเนินงานใดตํ
ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน  กองทรัสต์มีสิทธิเลิก
สญัญาฉบับนี ̂โดยแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั  

เพื
อให้ปราศจากข้อสงสยั กรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถแต่งตัง̂บุคคลอื
นใด
เข้าทําหน้าที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์รายเดิมได้ 
กองทรัสต์อาจแจ้งให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสิทธิและหน้าที
ต่อไปตาม
สญัญานี ̂จนกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่จะได้รับการแต่งตัง̂ และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตกลงที
จะดําเนินการดังกล่าว ทัง̂นี ̂จะต้องไม่เกินระยะเวลา 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที
ครบกําหนดระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันตามที

กล่าวข้างต้น และให้ถือว่าสัญญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลงเมื
อครบกําหนดระยะเวลา 180 
(หนึ
งร้อยแปดสิบ) วนั 

ข้อตกลงกระทําการ
หรือละเ ว้นกระ ทํา
ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ 

• เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการซึ
งเกี
ยวข้องหรือเกี
ยวเนื
องกับการปฏิบตัิหน้าที
ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที
ระบไุว้ในสญัญานี ̂หรือบทบญัญัติใด ๆ ของสญัญา
ฉบบันี ̂ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่กระทําการใด ๆ รวมทัง̂การลงนามในเอกสาร
ใด ๆ การให้ถ้อยคําต่อเจ้าหน้าที
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที

ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ เจ้าหน้าที
ของหน่วยราชการอื
นใด
ในนามกองทรัสต์ และจะไม่ก่อภาระหน้าที
 ความผูกพนัใด ๆ ในนามของกองทรัสต์ 
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หรือผู้จดัการกองทรัสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

• หากมีการเปลี
ยนแปลงบคุลากรระดบัผู้บริหารในการจดัการและบริหารทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัหาบุคลากรระดบัผู้บริหารราย
ใหม่ที
มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ ที

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พิจารณาว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที
แทน
บคุลากรระดบัผู้บริหารรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที
ต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันีโ̂ดยไม่ชกัช้าเพื
อให้การ
บริหารจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุเป็นไปอย่างต่อเนื
อง 

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการใด ๆ ภายในอํานาจหน้าที
และตาม
มาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ
ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพื
อป้องกันมิให้กองทรัสต์
ปฏิบตัิผิดหน้าที
 หรือฝ่าฝืนเงื
อนไขตามที
ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง̂ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูและหนงัสือชีช̂วนของกองทรัสต์ สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ 
และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ สัญญาเช่าช่วงโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 
หรือสญัญาเช่าและสัญญาบริการ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง อย่างมีนยัสําคญั โดย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้กองทรัสต์ทราบในทันทีเมื
อมีเหตุการณ์ใด ๆ 
หรือมีเหตอุนัควรทราบว่าการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ ของกองทรัสต์
อาจถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที
 หรือฝ่าฝืนเงื
อนไขดังกล่าวเพื
อให้กองทรัสต์
ทราบและดําเนินการแก้ไขต่อไป 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะปฏิบติัหน้าที
โดยซื
อสตัย์ สุจริต และใช้ความระมดัระวงั
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการประกอบอาชีพของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็นสําคญั 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจัดให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้า
ของกองทรัสต์ที
ดี ที
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี สามารถตรวจสอบได้ โดยแยก
การจดัเก็บและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารใด ๆ ของกองทรัสต์ เพื
อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือล่วงรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกองทรัสต์ 
นอกจากนี ̂ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงว่าจะไม่นําข้อมูลทางการค้าใด ๆ ของ
กองทรัสต์ที
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที
เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ไปใช้เพื
อประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรือบุคคลอื
นใด 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ
งตามที
ระบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี ̂ให้ถือ
เป็นเหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว 
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• เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ในกรณีที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง
ที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂และ/หรือ สัญญาตกลงกระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาตกลงกระทําการ 
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไข และปฏิบติัให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที

ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไข
ที
ระบไุว้ในสญัญานัน̂ ๆ  

(2) กองทรัสต์พบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระทําการหรือละเว้นกระทําการอนั
เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ขาด ความ น่ า เ ชื
 อ ถื อใ นก ารป ฏิบัติ ห น้ า ที
 ของ ผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี ̂ทัง̂นี ̂ความน่าเชื
อถือดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที
และตามมาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นที
ยอมรับโดยทั
วไปของผู้
ประกอบวชิาชีพเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อกองทรัสต์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุน 
เว้นแต่ กรณีรายได้สุทธิจากการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การดําเนินงานตํ
ากว่าเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินงาน แต่ยังคงอยู่ใน
ระยะเวลาแก้ไขผลการดําเนินงาน 

(3) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั
งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั
งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน̂ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั
ง
ให้ฟืน̂ฟูกิจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการชําระหนี ̂หรือปฏิบตัิตาม
สญัญานี ̂ 

(4) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เปลี
ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในส่วนที
เป็น
สาระสําคญัโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้จดัการกองทรัสต์ตามที
กําหนด
ในข้อหน้าที
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ
งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัสําคญัต่อการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ  

(5) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที
ตามที
กําหนดในสัญญาฉบบันีใ̂น
ส่วนที
เกี
ยวข้องกับการเงินของกองทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที

เกี
ยวข้อง โดยจงใจหรือโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ
ง
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกองทรัสต์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทนุ 
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• เหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

(1) ในกรณีที
กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ใน
สัญญานี ̂หรือผิดคํารับรองที
ให้ไว้ในสัญญานี ̂และกองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบั
จาก วัน ที
 ก องท รัส ต์ ไ ด้ รับ แจ้ ง เ ป็น ล าย ลัก ษณ์ อัก ษรจ าก ผู้ บ ริห าร
อสงัหาริมทรัพย์หรือทราบถงึเหตแุห่งการผิดสญัญานัน̂ หรือภายในระยะเวลา
ใด ๆ ที
คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่เกิดจากการที

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื
อนไขที
ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันี ̂ 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่บริหารจดัการกองทรัสต์ตามที
กําหนดในสญัญาก่อตัง̂ 
ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หรือหนังสือชีช̂วน อันเป็นผลให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิของคู่สัญญาเมื อ
เ กิ ด เห ตุ ผิด นัด ผิด
สัญญา 

• สิทธิของกองทรัสต์เมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (1) ของเหตุผิดนัดของผู้บริหาร
อสั งหา ริม ท รัพ ย์  ก อ งท รั ส ต์มี สิท ธิ เ รี ย ก ค่ า เ สี ย หาย จ าก ผู้ บ ริ หา ร
อสังหาริมทรัพย์จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มีผลทําให้สัญญาฉบับนีส̂ิน̂สุดลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จงใจฝ่าฝืน
หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสญัญานี ̂และ/หรือ สญัญาตกลง
กระทําการ โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ
งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนภายใต้สัญญาฉบับนี ̂และกระทบสิทธิของ
กองทรัสต์ภายใต้สัญญาฉบบันีอ̂ย่างมีนัยสําคัญ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนีไ̂ด้ทันที ทัง̂ นี  ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

(2) ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อ (2), (3), (4) หรือ (5) ของเหตุผิด
นดัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี ^
ได้ทันที ทัง̂นี ̂ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂  

• สิทธิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เมื
อเกิดเหตผุิดนดัผิดสญัญาโดยกองทรัสต์ 

ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ตามที
ระบุไว้ในข้อเหตุผิดนัดของกองทรัสต์ ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์ หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(แล้วแต่กรณี) จากเหตุดังกล่าว โดยไม่มีผลทําให้สัญญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรัสต์ หรือผู้ จดัการกองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) จง
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ใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที
ระบุไว้ในสัญญานี ̂และเป็นผลให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญัจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ̂ด้ทนัที ทัง̂นี ̂
ไม่ตัดสิทธิของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายอื
นใดอนัเกิดจากการที
มีเหตผุิดนดัเกิดขึน̂นัน̂ 

การสิ Fนสุดของสัญญา เมื
อเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ̂ให้สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 
(1) ในกรณีที
กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสัญญาตามที
กําหนดในข้อเกณฑ์การพิจารณา

ผลการดําเนินการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สุดลง
ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในข้อเกณฑ์การพิจารณาผลการดําเนินการของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ในกรณีที
คู่สัญญาใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อสิทธิของคู่สัญญาเมื
อเกิดเหตุผิด
นดัผิดสญัญา ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(3) ในกรณีที
คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(4) ในกรณีที
ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนถูกทําลายทัง̂หมดหรือได้รับความเสียหาย
อย่างมีนัยสําคัญและกองทรัสต์ไม่ประสงค์ที
จะจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป อันเป็นผลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่
สามารถปฏิบตัิตามหน้าที
ตามสญัญาฉบบันีไ̂ด้อีกต่อไป ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี ^
สิน̂สดุลงทนัที 

(5) ในกรณีที
สญัญาเช่าพืน̂ที
สํานกังาน ที
จอดรถ และงานระบบ โครงการยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ สิน̂สดุลง ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(6) ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงของกฎหมายที
เกี
ยวข้องอนัทําให้คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ
งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ของตนในส่วนที
เป็นสาระสําคญัของสัญญานี ̂
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที 

(7) เมื
อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์โดยผลของกฎหมาย และ/
หรือ คําสั
งของหน่วยงานของรัฐที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทัง̂นี ̂
โดยไม่ใช่ความผิดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ หรือเมื
อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส̂ิน̂สดุลงทนัที  

เพื
อให้ปราศจากข้อสงสัย กรณีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือ ทรัสตีไม่มีฐานะเป็นทรัสตี อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเหตุดงักล่าวไม่เป็นเหตุ
ให้สัญญานีส̂ิน̂สุดลง โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสิทธิและหน้าที
ต่อไปตาม
สญัญานี ̂และ 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ อาคารสํานกังาน จีแลนด์ 

GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

หน้า 135 

(ก)  หากเป็นกรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีมีสิทธิที

จะแต่งตัง̂บคุคลอื
นใดเข้าทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์
รายเดิมตามสัญญานี ̂อย่างไรก็ดี ระหว่างที
ทรัสตียงัมิได้แต่งตัง̂บคุคลใดเข้าทํา
หน้าที
เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ สิทธิและหน้าที
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ภายใต้
สัญญานีจ̂ะตกเป็นของทรัสตีจนกว่าผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่จะได้รับการ
แต่งตัง̂  

(ข) หากเป็นกรณีทรัสตีไม่มีฐานะเป็นทรัสตี ให้สิทธิและหน้าที
ของทรัสตีภายใต้
สญัญานีจ̂ะตกเป็นของทรัสตีรายใหม่ 

ผลข อง กา รสิ Fน สุด
ของสัญญา 

• นบัแต่วนัที
มีผลเป็นการสิน̂สุดของสญัญาให้ถือวา่คู่สญัญาปราศจากภาระหน้าที
ซึ
ง
จะต้องผูกพนักนัตามสญัญาฉบบันี ̂ทัง̂นี ̂ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิที
จะได้รับ
ค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที
ได้มีการปฏิบตัิหน้าที
จริงสําหรับหน้าที
ที
ได้
ดําเนินการไปแล้วจนถึงวนัสิน̂สุดการทําหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เว้นแต่
เหตุแ ห่ งก ารสิ น̂สุด ของสัญญ าดังก ล่ าว เ กิด จาก ค วาม ผิ ด ของผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัสิน̂สดุของสญัญา และไม่ตดัสิทธิคู่สญัญาฝ่ายที
มิได้ปฏิบตัิผิดสญัญา 
ในการเรียกร้องค่าเสียหายตามที
เกิดขึน̂จริงจากการที
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ
งปฏิบตัิ
ผิดสญัญานี ̂ทัง̂นี ̂ให้ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปตามที
ระบไุว้ในข้อค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่าย  

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัทํารายงานสรุปการจดัการทรัพย์สินที
กองทรัสต์
ลงทุน จนถึงงวดที
ครบกําหนดการสิน̂สุดของสัญญา และส่งมอบเอกสารข้อมูล 
ต่าง ๆ ที
เกี
ยวกับการจัดการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์
และทรัสตีโดยไม่ชักช้า แต่ทัง̂นีไ̂ม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที
มีผลเป็นการ
สิน̂สดุของสญัญา 

การชดใช้ความรับผิด • ในกรณีที
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการทรัพย์สินที
กองทรัสต์ลงทุนไม่
เป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาฉบบันี ̂หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ละเลยไม่ปฏิบตัิ
หน้าที
ตามที
ระบุไว้ในสัญญาฉบบันี ̂หรือปฏิบตัิหน้าที
ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือจงใจกระทําผิดหน้าที
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายที
เกิดขึน̂แก่กองทรัสต์  

• ภายใต้ข้อการชดใช้ความรับผิดนี ̂ในกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
ง (ก) ได้รับความ
เสียหาย มีข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีใด ๆ ต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
ง 
อันเนื
องมาจากหรือเกี
ยวข้องกับการปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี ̂รวมถึงการผิดคํา
รับรอง และ/หรือ คํารับประกนัของคู่สญัญาฝ่ายที
ต้องรับผิด หรือ (ข) เกิดข้อพิพาท
หรือได้รับความเสียหายใด ๆ หรือต้องถูกฟ้องคดี หรือต้องชําระค่าเสียหายใด ๆ 
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แทนคู่สัญญาฝ่ายที
ต้องรับผิดไปก่อนโดยสุจริต (“คู่สัญญาฝ่ายที
ได้รับความ
เสียหาย”) และข้อพิพาทหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดขึน̂จากหรือเกี
ยวข้องกับ
การปฏิบตัิผิดสัญญาฉบบันี ̂รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรือ คํารับประกันของ
คู่สญัญาฝ่ายที
ต้องรับผิดตามที
กําหนดในสัญญานี ̂ คู่สัญญาฝ่ายที
ต้องรับผิดตก
ลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน̂จริงทัง̂หมดเกี
ยวกับ
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้างที
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื
อแก้ไข
ข้อพพิาทหรือต่อสู้คดีดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหายจนครบถ้วน 
และจะชําระค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วนันับ
แต่วนัที
ได้รับแจ้งจากคู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหาย 

ทัง̂นี ̂ให้คู่สัญญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหาย รวมถึงกรรมการ และพนักงานของ
คู่สญัญาดงักล่าวด้วย 

• คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดงักล่าวให้คู่สญัญาฝ่ายที

ต้องรับผิดทราบโดยเร็ว นับแต่วนัที
คู่สญัญาฝ่ายที
ได้รับความเสียหายทราบหรือมี
เหตอุนัควรทราบถงึเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยการแจ้งดงักล่าวต้องระบถุงึรายละเอียด 
สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าวเป็นอย่างน้อย โดยคู่สัญญา
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและใช้ความพยายามอย่างเต็มที
และ
กระทําการโดยสุจริตในการป้องกันหรือลดความเสียหายดงักล่าว 

• ให้ความรับผิดในการชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายตามความในข้อนี ̂ยังมีผล
บงัคบัใช้ต่อไปแม้ภายหลงัสญัญาฉบบันีไ̂ด้สิน̂สดุลงแล้วก็ตาม 

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษรโดยไม่ชักช้าในกรณีที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึน̂แก่
กองทรัสต์ในการปฏิบตัิหน้าที
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเงื
อนไข
ที
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ̂และหากทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์  
ทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรโดยไม่ชักช้า ซึ
งคู่สัญญาตกลงที
จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรม
เพื
อพจิารณาเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นรายกรณี 

 

 


