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- สรุปข้อสนเทศ - 

(Information Memorandum) 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 

Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT) 
 

 
1) ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั (Univentures REIT Management 

Company Limited) 
 
2) สาํนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์          57  อาคารปา ร์คเวนเชอ ร์  อี โคเพล็ก ซ์  ชั =น  22  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพิ นี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: 02-643-7620 
โทรสาร: 02-643-7625 
Website www.gvreit.com 

 
3) ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด (Kasikorn Asset 

Management Company Limited)   
 

4) สาํนักงานของทรัสตี         เลขทีV 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั =น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ (Tel) 02 673 3999  
โทรสาร (Fax) 02 673 3900 
Website www.kasikornasset.com  

 
5) วนัที�เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน        4 เมษายน 2559 
 
6) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน         หน่วยทรัสต์จํานวน 814,800,000  หน่วย มลูค่าทีVตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวม

ทั =งสิ =น 8,148,000,000  บาท 
 
7) ราคาเสนอขาย 10 บาท 
 
8) ตลาดรอง    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
 
 

 

สรุปข้อสนเทศนี Kเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี�ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี�ยงของกองทรัสต์ ดังนั Kน ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี Kชวนฉบับเต็ม ซึ�งสามารถขอได้จากผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์และ  
บริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี Kชวนที�บริษัทยื�นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที� 
website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 



 

9) ที�มาของกองทรัสต์          
ทรัสต์เพืVอการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
Trust หรือ GVREIT หรือกองทรัสต์) เป็นทรัสต์เพืVอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทอาคารสาํนกังาน โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์
จํากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ จัดการกองทรัสต์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อผู้ ลงทุน เมืVอวันทีV 
กลต.จค. 399/2559 เรืVอง การขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน โดยบริษัทฯ
จํานวนรวมกนัทั =งสิ =นจํานวน 814,800,000

1. เสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่ 1
2) นกัลงทนุสถาบนั 3) กรรมการและผู้บริหารของ
ซึVงเป็นผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
2559 และก่อนเวลา 12:00 น

2. เสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่ บริษัท
บคุคลเดียวกนั ในวนัทีV 21 มีนาคม

 

 
10) วันจัดตั Kงกองทรัสต์  
 
11) ลักษณะโครงการ         
 
12) อายุโครงการ                    
 
13) วัตถุประสงค์การลงทุน     
เพืVอระดมทุนจากนกัลงทุนทัVวไป ทั =งทีVเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึVงกองทรัสต์จะนําเงินทีVได้จากการระดมทุนดงักล่าว
จํานวนรวม  8,148 ล้านบาท เงินจากการกู้ ยืมเงินระยะยาว จํานวนร
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อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment 
เป็นทรัสต์เพืVอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) ทีVลงทนุในสิทธิการเช่า

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ และ โครงการสาทร สแควร์ โดยบริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 
ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ ก่อตั =งทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน

ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อผู้ ลงทุน เมืVอวันทีV 4 มีนาคม
เรืVอง การขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน โดยบริษัทฯ ได้เปิดขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

814,800,000 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ 10 บาท ให้แก่นกัลงทนุดงัตอ่ไปนี =

1) ผู้มีอปุการคณุของแผน่ดินทอง และบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั
กรรมการและผู้บริหารของ ยนิูเวนเจอร์ และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์

ซึVงเป็นผู้มีอปุการคณุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ระหว่างวนัทีV 
น. ของวนัทีV 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 

บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มห
มีนาคม พ.ศ. 2559 และก่อนเวลา 12:00 น. ของวนัทีV 22 มีนาคม

 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 [หนงัสอืเลขทีV RT0001/2559

 ระบเุฉพาะเจาะจง ประเภทไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์

 ไมกํ่าหนดอายกุองทรัสต์ 

              
ทั =งทีVเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึVงกองทรัสต์จะนําเงินทีVได้จากการระดมทุนดงักล่าว

การกู้ ยืมเงินระยะยาว จํานวนรวม 2,000 ล้านบาท และเงินประกนัการเช่า จํานวน 

Leasehold Real Estate Investment 
ทีVลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
โดยบริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 

ตั =งทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
มีนาคม พ.ศ. 2559 ตามหนงัสือเลขทีV 
ได้เปิดขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ตอ่ไปนี = 

จํากดั (มหาชน) ("ยูนิเวนเจอร์") 
และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  และ 4) นกัลงทนุรายย่อย 

ระหว่างวนัทีV 14-17 มีนาคม พ.ศ. 

มหาชน) ("แผน่ดินทอง") และกลุม่
มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

2559] 

ระบเุฉพาะเจาะจง ประเภทไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์  

ทั =งทีVเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึVงกองทรัสต์จะนําเงินทีVได้จากการระดมทุนดงักล่าว
ล้านบาท และเงินประกนัการเช่า จํานวน 160 
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ล้านบาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ของเงินประกนัการเช่าทั =งหมด) ไปลงทนุในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ (โดยไมร่วม
พื =นทีVในสว่นทีVประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกรุะ) และโครงการสาทร สแควร์ (“ทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก”) มลูค่าทรัพย์สินรวม 
10,000 ล้านบาท 
 
14) นโยบายการลงทุน 
กองทรัสต์จะมุง่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีVก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอืVน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอืVน เพืVอประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์  
ในอนาคต กองทรัสต์อาจทําการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อืVนเพิVมเติมนอกจากทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรก โดยการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 
 
1) การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

1. อสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์จะลงทนุเพิVมเติมในอนาคตอาจเป็นทรัพย์สนิทีVตั =งอยูใ่นประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ 
โดยกองทรัสต์จะเน้นการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานกังาน พื =นทีVสํานกังานให้เช่า และอาคารพาณิชย์อืVนๆ 
เช่น ห้างสรรพสนิค้า และโรงแรม ทั =งนี =กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุเพิVมเติมในทรัพย์สินประเภทอืVนนอกจากทรัพย์สิน
ประเภทอาคารสาํนกังาน พื =นทีVสํานกังานให้เช่า และอาคารพาณิชย์ หากบริษัทฯในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนิน
การศึกษา รวมถึงประเมินปัจจัยต่างๆทีVเกีVยวข้อง และเห็นว่าการลงทุนเพิVมเติมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

2. กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทีVก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีVจะทําให้ได้มาและใช้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์อสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไมเ่กินร้อยละสบิ (10) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงั
จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์) และต้องแสดงได้วา่จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพืVอการพฒันาดงักลา่ว โดยไมก่ระทบ
ความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย 

3. นอกจากนี = กองทรัสต์อาจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ผา่นการถือหุ้นในบริษัททีVจดัตั =งขึ =นโดยมีวตัถปุระสงค์เพืVอดําเนินการ
ในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสต์ ทั =งนี =เป็นไปตามเงืVอนไขทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4. ทั =งนี = ในการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ เพิVมเติม บริษัทฯในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการเข้าลงทนุ รวมถึงประเมินความเสีVยงในการเข้าลงทนุรวมถึงปัจจยัอืVนๆทีVเกีVยวข้อง 
เพืVอให้มัVนใจได้ว่าการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิVมเติมจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวในระดับทีV
เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยในการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ใดๆเพิVมเติม บริษัทฯในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์
จะได้ปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์และข้อกําหนดในสญัญาทีVเกีVยวข้อง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูทีVถกูต้องและเพียงพอให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ เพืVอใช้พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์เข้าทํารายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิVมเติม 

 
2) การลงทุนหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ในกรณีทีVกองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน  (Excess Liquidity) กองทรัสต์อาจลงทนุในทรัพย์สินอืVน นอกเหนือจากการลงทนุใน
ทรัพย์สนิหลกัทีVเป็นอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ ซึVงจะเป็นไปตามข้อกําหนดทีVมีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี = 
 

1. ทรัพย์สนิอืVน นอกเหนือจากทรัพย์สนิหลกัมีขอบเขตประเภททรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี = 
 (ก)   พนัธบตัรรัฐบาล 
 (ข)   ตัyวเงินคลงั 

(ค)   พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ทีVรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลทีVมีกฎหมายเฉพาะจดัตั =งขึ =นเป็นผู้ออก และมีกระทรวงการคลงั
เป็นผู้คํ =าประกนัต้นเงินและดอกเบี =ยเต็มจํานวนแบบไมม่ีเงืVอนไข 

 (ง)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชืVอทีVอยูอ่าศยั 
 (จ)   บตัรเงินฝากทีVธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซื =อขายลว่งหน้าแฝง 
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 (ฉ)   ตัyวแลกเงินหรือตัyวสญัญาใช้เงินทีVธนาคาร บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั หรือผู้คํ =าประกัน โดยไม่มีลกัษณะของสญัญาซื =อขายล่วงหน้าแฝง ทั =งนี =การรับรอง รับอาวลั หรือคํ =า
ประกัน แล้วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั =งจํานวน หรือคํ =าประกันต้นเงินและ
ดอกเบี =ยเต็มจํานวนอยา่งไมม่ีเงืVอนไข  

 (ช)   หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีVจะซื =อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี = หรือกองทนุรวมอืVนทีVมี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี =หรือเงินฝาก  ทั =งนี =ในกรณีทีVเป็นหนว่ยลงทนุของต่างประเทศ ต้องเป็นไป
ตามเงืVอนไขดงัตอ่ไปนี = 
1. เป็นหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศทีVอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากบัดูแลด้าน

หลกัทรัพย์และตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ทีVเป็นสมาชิกสามัญของInternational Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศทีVมีการซื =อขายใน
ตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ทีVเป็นสมาชิกของWorld Federation of Exchanges (WFE) 

2. กองทุนรวมต่างประเทศนั =นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินทีV
กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

3. กองทนุรวมตา่งประเทศนั =นจดัตั =งขึ =นเพืVอผู้ลงทนุทัVวไป 
(ซ)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อืVนทั =งนี = เฉพาะทีVจัดตั =งขึ =นตาม

กฎหมายไทย 
(ฌ)   ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีVจดัตั =งตามกฎหมายตา่งประเทศ ไมว่า่กองทรัสต์นั =นจะจดัตั =งใน

รูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอืVนใด ทั =งนี = ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี = 
 1. Real Estate Investment Trust นั =นจดัตั =งขึ =นสําหรับผู้ลงทนุทัVวไป และอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของ

หนว่ยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ทีVเป็นสมาชิกสามญัของInternational 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)   

 2. มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  หุ้นสามญัของบริษัททีVมีรายชืVออยู่ในหมวดพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ทีVเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
หรือหุ้นสามญัของบริษัททีVมีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 3. มีการซื =อขายในตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ทีVเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
หรือมีการรับซื =อคืนโดยผู้ออกตราสาร 

(ญ)   สญัญาซื =อขายลว่งหน้า เฉพาะกรณีทีVทําสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์เพืVอป้องกนัความเสีVยงของกองทรัสต์ 

2. อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืVนจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในประกาศเกีVยวกับอตัราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมทัVวไปทีVออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แหง่พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 

3. ในกรณีทีVลกูหนี =ตามตราสารทีVกองทรัสต์ลงทนุผิดนดัชําระหนี = หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี =ได้  ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเรืVองเดียวกนัทีVกําหนดไว้สาํหรับกองทนุรวมทัVวไปทีVออกตามมาตรา 117 แห่ง
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 

 
3) การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์อาจลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึVงเป็นผู้ เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ได้ ตามเงืVอนไขดงัตอ่ไปนี = 

1. สญัญาเช่ากําหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์  และ 
2. เป็นการลงทุนในหุ้นทีVให้สิทธิพิเศษเพืVอประโยชน์ในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden 

Share) ตามทีVได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนั =น ไมเ่กินหนึVงหุ้น 
 

 
 
 



 

14.1) ลักษณะทรัพย์สิน 
14.1.1 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์
 

รายละเอียด โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายละเอียดการลงทุน 
ลักษณะการลงทุน 1

22 
โรงแรม ดิ โอกรุะ
2

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 
เลศิรัฐการ เชา่จาก

มูลค่าที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 3,053 
ลักษณะของทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุน
ที�ตั Kง หวัมมุถนนเพลนิจิต
เจ้าของกรรมสิทธิ[ที�ดนิ ทีVดินเป็นกรรมสทิธิ�ของหมอ่มหลวง สธุาดา เกษมสนัต์ มีเนื =อทีVรวม 
เจ้าของกรรมสิทธิ[อาคาร อาคารเป็นกรรมสทิธิ�ของเลศิรัฐการ 
พื Kนที�รวม (Gross Floor Area) 53,304
พื Kนที�ใช้สอยสุทธิ  
(Net Leasable Area) 

ประมาณ 
พื =นทีVเช่าเก็บของ

ปีที�สร้างเสร็จ กนัยายน 
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โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 

 

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

1. สทิธิการเชา่พื =นทีVบางสว่นในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
22 พร้อมทั =งสว่นควบของอาคาร และงานระบบ เว้นแตพื่ =นทีVในสว่นทีVประกอบกิจการ
โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จาก บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั
2. กรรมสทิธิ�เฟอร์นิเจอร์ เครืVองมอื และอปุกรณ์ ซื =อจาก เลศิรัฐการ
ประมาณ 26 ปี (สิ =นสดุวนัทีV 5 กนัยายน พ.ศ. 2584 เทา่กบัระยะเวลา
เลศิรัฐการ เชา่จาก หมอ่มหลวง สธุาดา เกษมสนัต์)  
3,053 ล้านบาท 

ลักษณะของทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุน 
หวัมมุถนนเพลนิจิต-วิทย ุเชืVอมตอ่โดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS
ทีVดินเป็นกรรมสทิธิ�ของหมอ่มหลวง สธุาดา เกษมสนัต์ มีเนื =อทีVรวม 
อาคารเป็นกรรมสทิธิ�ของเลศิรัฐการ  
53,304 ตารางเมตร (ไมร่วมพื =นทีVโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ 
ประมาณ 26,313 ตารางเมตร (พื =นทีVในสว่นพื =นทีVเชา่สาํนกังาน พื =นทีVพาณิชยกรรม และ
พื =นทีVเช่าเก็บของ) 
กนัยายน 2554 (อายอุาคารประมาณ 4 ปี) 

สทิธิการเชา่พื =นทีVบางสว่นในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ บริเวณชั =น 1-
เว้นแตพื่ =นทีVในสว่นทีVประกอบกิจการ

บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั (“เลศิรัฐการ”) 
เลศิรัฐการ 

ระยะเวลาสญัญาเชา่ทีVดิน ทีV 

BTS) สถานีเพลนิจิต 
ทีVดินเป็นกรรมสทิธิ�ของหมอ่มหลวง สธุาดา เกษมสนัต์ มีเนื =อทีVรวม 5 ไร่ 36.2 ตารางวา  

 กรุงเทพฯ) 
พื =นทีVในสว่นพื =นทีVเชา่สาํนกังาน พื =นทีVพาณิชยกรรม และ



 

14.1.2 โครงการสาทร สแควร์ 
 

 

รายละเอียด โครงการสาทร สแควร์
รายละเอียดการลงทุน 
ลักษณะการลงทุน 1

2
นอร์ธ สาทร เรียลตี = 
3

ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 
สาทร เรียลตี = 

มูลค่าที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 6,947 
ลักษณะของทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุน

ที�ตั Kง 
หวัมมุถนนนราธิวาสราชนครินทร์
นนทรี

เจ้าของกรรมสิทธิ[ที�ดนิและ
อาคาร 

ทีVดินและอาคารเป็นกรรมสทิธิ�ของสาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ โดยทีVดินมี
เนื =อทีVรวม 

พื Kนที�รวม (Gross Floor Area) 114
พื Kนที�ใช้สอยสุทธิ  
(Net Leasable Area) 

73

ปีที�สร้างเสร็จ กนัยายน 
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โครงการสาทร สแควร์ 

1. สทิธิการเชา่ชว่งทีVดิน จาก บริษัท นอร์ธ สาทร เรียลตี = จํากดั 
2. สทิธิการเชา่ชว่งพร้อมทั =ง สว่นควบและงานระบบอาคารสาํนกังานสาทร สแควร์ 
นอร์ธ สาทร เรียลตี =  
3. กรรมสทิธิ�เฟอร์นิเจอร์ เครืVองมอืและอปุกรณ์ ซื =อจาก นอร์ธ สาทร เรียลตี =
ประมาณ 25 ปี (สิ =นสดุวนัทีV 6 ตลุาคม พ.ศ. 2583 เทา่กบัระยะเวลาสญัญาเช่า ทีV
สาทร เรียลตี = เชา่จาก สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์
6,947 ล้านบาท 

ลักษณะของทรัพย์สินที�กองทรัสต์เข้าลงทุน 
หวัมมุถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร เชืVอมตอ่โดยตรงจากรถไฟฟ้า 
นนทรี 
ทีVดินและอาคารเป็นกรรมสทิธิ�ของสาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ โดยทีVดินมี
เนื =อทีVรวม 5 ไร่ 60.3 ตารางวา 
114,567 ตารางเมตร 

73,181 ตารางเมตร 

กนัยายน 2554 (อายอุาคารประมาณ 4 ปี) 

 

บริษัท นอร์ธ สาทร เรียลตี = จํากดั (“นอร์ธ สาทร เรียลตี =”) 
สทิธิการเชา่ชว่งพร้อมทั =ง สว่นควบและงานระบบอาคารสาํนกังานสาทร สแควร์ จาก 

นอร์ธ สาทร เรียลตี = 
เทา่กบัระยะเวลาสญัญาเช่า ทีV นอร์ธ 

สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์) 

สาทร เชืVอมตอ่โดยตรงจากรถไฟฟ้า (BTS) สถานีช่อง

ทีVดินและอาคารเป็นกรรมสทิธิ�ของสาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ โดยทีVดินมี
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14.2) ราคาประเมินของทรัพย์สิน 

ทรัพย์สิน มูลค่าที�
กองทรัสต์จะ

เข้าลงทุน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินตาม
โครงสร้าง

กองทรัสต์ด้วยวธีิ
รายได้ 

 (ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
ตามวิธีคิด

ต้นทุน
ทดแทนใหม่* 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินราคา วันที�ออก
รายงานการ

ประเมิน 

สทิธิการเชา่พื =นทีV
บางสว่นในอาคารและ
งานระบบของอาคาร
สาํนกังานโครงการ 
ปาร์คเวนเชอร์  
อีโคเพลก็ซ์ 

3,053 
 

2,876 1,720 บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธ.ค. 58 

2,857 1,592 บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรีV 

จํากดั 

18 ธ.ค. 58 

สทิธิการเชา่ชว่งทีVดิน 
อาคารและงานระบบ
ของอาคารสาํนกังาน
โครงการสาทร สแควร์ 

6,947 6,502 4,473 บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

17 ธ.ค. 58 

6,551 3,769 บริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรีV 

จํากดั 

18 ธ.ค. 58 

รวม 10,000 ราคาประเมินรวม 
(ราคาตํVาของแตล่ะ
ผู้ประเมิน)  9,359 

   

ที�มา : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  และบริษัท แกรนด์ แอดเซท แอดไวเซอรี� จํากดั ประเมิน ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2558 
หมายเหต:ุ ราคาประเมินตามวิธีต้นทนุทดแทนใหม่ คือ มูลค่าอาคารและสิ�งปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบนั (ไม่รวมมูลค่าที�ดิน) ก่อนหกัค่าเสื�อมราคา 
 

14.3) การจัดหาผลประโยชน์ 
การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัทีVกองทรัสต์จะลงทนุครั =งแรก มีวตัถปุระสงค์เพืVอสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัทีVดี
และตอ่เนืVองในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้าทีVดําเนินการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีVเหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพืVอ
สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์จะทําสญัญาแตง่ตั =งและวา่จ้างนอร์ท สาธร เรียลตี = ซึVงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสาํนกังาน ให้ทําหน้าทีVเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทั =งนี = หน้าทีVของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นการดําเนินงานตามนโยบายทีVกําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์และเพืVอให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีVจะ
ดําเนินการบริหารทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั =งแรกนั =น บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีกลยุทธ์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ดงันี =  

1. การบริหารทรัพย์สนิ 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแตล่ะปีโดยเปรียบเทียบกบังบประมาณประจําปีรวมถงึ
ผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพืVอให้กองทรัสต์ได้รับกําไรจากการดําเนินงานตามเป้าหมายทีVกําหนด อยา่งไรก็ด ี
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หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีVกําหนดไว้ผู้จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพืVอหาสาเหตุ
รวมถึงปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพืVอให้สามารถบรรลเุป้าหมายทีVคาดไว้ 

2. การกําหนดอตัราคา่เช่าให้เหมาะสม 
3. การพฒันาประสทิธิภาพการดําเนินงานพร้อมทั =งควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
4. การเพิVมศักยภาพของทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการดูแลรักษาพื =นทีVของโครงการและพัฒนาปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิ 
 
หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์จะเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า ผู้ทรงสิทธิการเช่าช่วง และเจ้าของกรรมสิทธิ�ใน
ทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุ (แล้วแตก่รณี) กองทรัสต์มีนโยบายทีVจะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทีVเข้าลงทนุครั =ง
แรก โดยนําพื =นทีVของทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทั =งนี = ผู้จดัการกองทรัสต์จะว่าจ้างนอร์ท สาธร เรียลตี = ให้ทําหน้าทีVเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยนอร์ท สาธร เรียลตี =จะจัดการงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนํา
ทรัพย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื =นทีVตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ ติดตอ่ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ เช่า และจดัเก็บคา่เช่าเพืVอนําสง่กองทรัสต์ ตลอดจนบํารุงรักษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่
ในสภาพทีVดีและพร้อมจดัหาผลประโยชน์ 
 
ทั =งนี =กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาให้เช่าพื =นทีVตามรูปแบบทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีVมีอํานาจหน้าทีVอนุญาตให้
ดําเนินการได้ กบัผู้ เช่าโดยตรง ซึVงสญัญาดงักลา่วจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเงืVอนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนั
สาํหรับผู้ เช่าทกุราย (เว้นแตเ่ป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกวา่ 3 ปีของผู้ เช่ารายใหญ่บางราย)  
 
จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ดังทีVได้กล่าวไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดทีVกองทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทนุครั =งแรก เป็นรายได้ทีVกองทรัสต์จะได้รับจากการปลอ่ยเช่าพื =นทีVอาคารสํานกังานให้แก่ผู้ เช่าซึVงผู้
เช่าจะนําพื =นทีVอาคารสํานกังานไปประกอบกิจการของตนเอง เช่น อสงัหาริมทรัพย์ อาหารและเครืVองดืVม สถาบนัการเงินและ
บริการทางการเงิน แฟชัVน เสริมความงาม โดยสญัญาทีVทํากบัผู้ เช่ารายยอ่ยมีอาย ุ3 ปีเป็นสว่นใหญ่ 
 
กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาให้เช่าพื =นทีVอาคารสํานกังานแก่ผู้ เช่าโดยตรง และกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าเช่าในรูปแบบของค่าเช่า
คงทีVอย่างไรก็ดี ในกรณีทีVทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรกมีผู้ เช่าเดิมอยู่แล้ว และผู้ เช่ารายดงักล่าวปฏิเสธทีVจะจ่ายค่าเช่าให้กับ
กองทรัสต์โดยตรงหลงัจากทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุแล้ว เลิศรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี =จะยงัคงให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ เช่าดงักลา่ว
ตอ่ไปจนกวา่สญัญาให้เช่าพื =นทีVอาคารสาํนกังานของผู้ เช่ารายนั =นๆ จะสิ =นสดุลง ทั =งนี = ผลประโยชน์ใดๆ ซึVงรวมถึงเงินประกนัตาม
สญัญาจากผู้ เช่าอาคารสาํนกังานอนัเป็นผลประโยชน์ทีVกองทรัสต์ควรจะได้รับ และเลศิรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี =ได้รับจากผู้
เช่าดงักล่าว เลิศรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี =จะดําเนินการสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วนันบัแต่
ได้รับผลประโยชน์ดงักลา่ว 
 
14.4) รายได้และผลการดาํเนินงาน 
ผลการดําเนินงานย้อนหลงัของทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรกก่อนการลงทนุโดยกองทรัสต์ เป็นไปตามทีVได้แสดงไว้ในตาราง
ด้านลา่งนี = โดยอ้างอิงจากข้อมลูผลการดําเนินงานภายในของ เลศิรัฐการ และ นอร์ท สาธร เรียลตี = 
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14.4.1 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ (ไมร่วมพื =นทีVสว่นโรงแรมโอกรุะ) 

  ปี 2555 
(บาท) 

 ปี 2556 
(บาท) 

 ปี 2557 
(บาท) 

ม.ค. – ก.ย. 2558 
(บาท) 

รายได้         
รายได้จากการให้เชา่ 57,107,048 109,089,788 123,314,494 105,620,857 

รายได้จากการให้บริการ 67,683,953 119,353,066 134,887,872 114,962,823 

รายได้คา่จอดรถ 3,920,321 10,703,575 12,512,264 9,668,346 

รายได้คา่สาธารณปูโภค 11,996,426 19,463,430 21,809,437 16,946,109 

รายได้อืVน* 10,895,784 3,712,900 5,059,450 5,223,375 

รวมรายได้ 151,603,532 262,322,760 297,583,517 252,421,510 

          

ต้นทุน         

ต้นทนุการบริหารและการบํารุง
ซอ่มแซมอาคาร 30,176,700 34,585,718 47,820,529 37,087,398 

ต้นทนุสาธารณปูโภค 20,489,724 25,466,158 27,794,444 20,846,946 

ต้นทนุสทิธิการเช่าทีVดิน 8,246,774 16,645,408 16,645,408 12,484,056 

ประกนัภยั 3,469,693 3,137,239 2,587,896 2,837,151 

          

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร** 7,500,091 5,367,086 7,233,288 5,360,302 

คา่ใช้จา่ยการขายและการตลาด*** 16,073,634 5,958,850 688,997 1,794,942 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี Kย 
ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย  

65,646,917 171,162,301 194,812,955 172,010,715 

อัตราการเช่าพื Kนที�เฉลี�ย (ร้อยละ)  43 86 99 99 
อัตราค่าเช่าเฉลี�ย 
(บาท / ตร.ม. / เดือน) 799 827 846 888 

ที�มา: เลิศรัฐการ 
หมายเหตุ:  -  *รายไดอื้�นรวมถึง ดอกเบี;ยรับ ค่าธรรมเนียมบริหาร เบี;ยปรับจากผูเ้ช่า เป็นตน้ ทั;งนี;รายไดอื้�นในปี 2555 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มีรายได้

ค่าที�ปรึกษาก่อสร้างโรงแรมประมาณ 8 ลา้นบาท ซึ�งโครงการไม่มีรายไดส้ว่นนี;ในปีถดัๆ มา 
**ค่าใชจ่้ายในการบริหาร รวมถึง ค่าใชจ่้ายในการดําเนินการกบัเจ้าหนา้ที� ซึ�งในปี 2556 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ไม่มีค่าใชจ่้ายในสว่น
นี; 
***ค่าใชจ่้ายในการขายและการตลาด ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าประชาสมัพนัธ์และค่าคอมมิชชั�น เนื�องจากเป็นปีแรกที�อาคารเปิด
ดําเนินการจึงต้องมีการทําการตลาดเพื�อประชาสมัพนัธ์อาคาร ค่าใช้จ่ายส่วนนี;จึงสูง  และทยอยลดลงในปี 2556 และปี 2557 อย่างไรก็ดี 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับปี 2558 (3 ไตรมาส) สูงกว่าปี 2557 เนื�องมาจากมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ�มเติม เพื�อสนบัสนนุ
ภาพลกัษณ์ของโครงการ และประชาสมัพนัธ์กรณีจะนําโครงการเข้ากองทรัสต์ ประกอบกบัมีผูเ้ช่ารายใหญ่เข้าทําสญัญาเช่าพื;นที�อาคารเพิ�ม จึงมี
ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มเติมจากปีก่อน 
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14.4.2 โครงการสาทร สแควร์ 

  ปี 2555 
(บาท) 

 ปี 2556 
(บาท) 

 ปี 2557 
(บาท) 

ม.ค. – ก.ย. 2558 
(บาท) 

รายได้         
รายได้จากการให้เชา่  84,685,081  169,298,453          221,574,861           195,246,191  
รายได้จากการให้บริการ  83,722,263   169,899,897         224,075,090           202,267,968  

รายได้คา่จอดรถ   8,655,375   15,897,604     15,930,810            12,568,717  

รายได้คา่สาธารณปูโภค      15,172,048     21,385,517            33,984,727            30,728,269  

รายได้อืVน*           5,326,635          6,665,189            11,612,497            16,059,677  

รวมรายได้ 197,561,401  383,146,659        507,177,985        456,870,822  

          

ต้นทุน         

ต้นทนุการบริหารและการบํารุง
ซอ่มแซมอาคาร 

   13,381,700    23,947,611            29,986,049            23,974,086  

ต้นทนุสาธารณปูโภค        37,441,055    50,424,973            64,770,776            47,773,456  

ต้นทนุสทิธิการเช่าทีVดิน  36,000,000      36,000,000            36,000,000            27,000,000  

ประกนัภยั      6,903,110      8,357,996  3,530,034              2,321,215 

          

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         

คา่ใช้จา่ยในการขายและการตลาด**      25,842,704  7,042,881 14,038,191  6,095,195  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 50,155,902  54,780,385  58,651,993  48,604,118 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี Kย 
ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย  

27,836,931  202,592,813  300,200,941  301,102,752  

อัตราการเช่าพื Kนที�เฉลี�ย (ร้อยละ)  45 65 82 90 
อัตราค่าเช่าเฉลี�ย 
(บาท / ตร.ม. / เดือน) 630 651 685 730 

ที�มา: นอร์ท สาธร เรียลตี; 
*หมายเหตุ: รายไดอื้�นรวมถึง ดอกเบี;ยรับ ค่าธรรมเนียมบริหาร เบี;ยปรับจากผูเ้ช่า เป็นตน้ 
**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าประชาสมัพนัธ์และค่าคอมมิชชั�น เนื�องจากเป็นปีแรกที�อาคารเปิด
ดําเนินการจึงตอ้งมีการทําการตลาดเพื�อประชาสมัพนัธ์อาคาร ค่าใชจ่้ายสว่นนี;จึงสงู  สว่นปี 2557 ค่าใชจ่้ายทางการตลาดมีจํานวนที�ใกล้เคียงกบัปี 2556 และมีผู้
เช่ารายใหญ่เข้าทําสญัญาเช่าพื;นที�อาคารในปีนี; ค่าใชจ่้ายในการขายจึงสงูกว่าปีก่อนหนา้ 

โดยภาพรวม ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรกทั =ง 2 โครงการ ได้รับผลดีจากความต้องการพื =นทีVอาคาร
สํานกังานในกรุงเทพมหานครทีVมีมากขึ =นและค่าเช่าเฉลีVยทีVเริVมปรับตวัดีขึ =น โดย ณ สิ =นไตรมาสทีV 3 ปี 2558 โครงการปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ มีอตัราการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate) ร้อยละ 99 และมีคา่เช่าเฉลีVยเพิVมขึ =นร้อยละ 7.21 เมืVอเทียบกบัปี 2557 
สว่นโครงการสาทร สแควร์ มีอตัราการเช่าพื =นทีVร้อยละ 96 และมีคา่เช่าเฉลีVยเพิVมขึ =นร้อยละ 8.76 เมืVอเทียบกบัปี 2557 
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14.5) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
14.5.1 โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
ผู้ เช่าพื =นทีVของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มีหลายประเภทธุรกิจ เช่น อตุสาหกรรมอาหารและเครืVองดืVม อสงัหาริมทรัพย์
และสิVงก่อสร้าง และบริการ เป็นต้น ซึVงประกอบด้วยบริษัทไทย บริษัทข้ามชาติ และสถาบนัการเงิน ทีVมีชืVอเสียงทีVและมีฐานะ
การเงินทีVมัVนคง เช่น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บริษัท คลบั 21 (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จํากดั  
และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั เป็นต้น 
 
ตารางสดัสว่นพื =นทีVเช่าแยกตามประเภทธุรกิจผู้ เช่าทรัพย์สนิโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 

ประเภทธุรกิจ พื Kนที�เช่า1 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื Kนที�
เช่ารวม (ร้อยละ) 

จาํนวนผู้เช่า 
(ราย) 

อตุสาหกรรมอาหารและเครืVองดืVม 4,684.99 17.83 8 
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 4,200.64 15.98 7 
บริการ 3,247.61 12.36 15 
อตุสาหกรรมการผลติ 2,833.26 10.78 6 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืVอสาร 2,789.59 10.61 7 
แฟชัVนและเสริมความงาม 2,432.26 9.25 5 
สถาบนัการเงินและบริการทางการเงิน 2,312.22 8.80 11 
ยา 1,947.80 7.41 3 
อืVนๆ 1,071.71 4.08 5 
พลงังานและสาธารณปูโภค 505.78 1.92 3 
ค้าปลกี 256.00 0.97 2 
รวม 26,281.86 100 72 
ที�มา: เลิศรฐัการ 
หมายเหต:ุ พื;นที�เช่าของทรพัย์สินที�กองทรสัต์จะเข้าลงทนุที�ปรากฏผู้เช่า ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 

 
14.5.2 โครงการสาทร สแควร์ 
ผู้ เช่าพื =นทีVของโครงการสาทร สแควร์มีหลายประเภทธุรกิจ เช่น สถาบนัการเงินและบริการทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืVอสาร และบริการ เป็นซึVงประกอบด้วยบริษัทไทย บริษัทข้ามชาติ และสถาบนัการเงิน ทีVมีชืVอเสียงทีVและมีฐานะการเงินทีV
มัVนคง เช่น ธนาคาร มิซูโฮ จํากัด แคนนอน มาร์เก็ตติ =ง (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) 
จํากดั และบริษัท อีซีV บาย จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 
 
ตารางสดัสว่นพื =นทีVเช่าแยกตามประเภทธุรกิจผู้ เช่าทรัพย์สนิโครงการสาทร สแควร์ 

ประเภทธุรกิจ พื Kนที�เช่า1 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื Kนที�
เช่ารวม (ร้อยละ) 

จาํนวนผู้เช่า 
(ราย) 

สถาบนัการเงินและบริการทางการเงิน 17,882.00 25.45 16 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืVอสาร 8,440.00 12.01 10 
บริการ 7,394.00 10.52 15 
อืVนๆ 6,038.00 8.59 6 
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ประเภทธุรกิจ พื Kนที�เช่า1 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื Kนที�
เช่ารวม (ร้อยละ) 

จาํนวนผู้เช่า 
(ราย) 

อตุสาหกรรมอาหารและเครืVองดืVม 5,927.89 8.44 9 
อตุสาหกรรมยานยนต์ 5,502.00 7.83 4 
อตุสาหกรรมการผลติ 4,028.20 5.73 9 
อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบริโภค 3,975.00 5.66 1 
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 3,843.00 5.47 4 
แฟชัVนและเสริมความงาม 2,775.20 3.95 8 
ธุรกิจจดัจําหนา่ย 1,518.00 2.16 5 
สายการบินและโลจิสตกิส์ 952.00 1.36 3 
ยา 852.00 1.21 2 
พลงังานและสาธารณปูโภค 784.00 1.12 4 
ค้าปลกี 343.00 0.49 2 
รวม 70,254.29 100.00 98 
ที�มา: นอร์ท สาธร เรียลตี; 

หมายเหต:ุ พื;นที�เช่าของทรพัย์สินที�กองทรสัต์จะเข้าลงทนุที�ปรากฏผู้เช่า ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 
 
ทั =งนี = บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการคดัเลอืกผู้
เช่าเพืVอให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่โครงการ โดยจะให้นอร์ท สาธร เรียลตี = ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พิจารณาคดัเลอืกผู้ เช่าทีV
มีฐานะการเงินและมีประวตัิทางการเงินทีVดี มีแผนการเช่าระยะยาว มีชืVอเสียง และมีความสามารถในการจ่ายค่าเช่า เนืVองจากผู้
เช่ามีสว่นในการช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของตวัโครงการ และยงัสามารถลดความเสีVยงตา่งๆ เช่น ความเสีVยงของโครงการจาก
การไมไ่ด้รับคา่เช่า ได้รับคา่เช่าไมต่รงเวลา หรือได้รับคา่เช่าไมค่รบจํานวน และความเสีVยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินภายใน
พื =นทีVให้เช่าของโครงการ นอกจากนี = บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการคดัเลอืกผู้ เช่าโดยให้ความสาํคญักบัการเลือกผู้ เช่าทีVหลากหลาย 
และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ เช่ารายเดิมทีVมีอยู่ เช่น ไม่เลือกผู้ เช่าทีVดําเนินกิจการทีVเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการทีVมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนั ทั =งนี =เพืVอลดความเสีVยงจากการแขง่ขนัทางธุรกิจของผู้ เช่า และเพืVอให้เกิดการผสมผสานกบัผู้ เช่าอืVนภายในโครงการ 
(Tenant Mix) 

 
14.6) ช่องทางการจัดจาํหน่าย 
รูปแบบการจดัหาผู้ เช่าเพิVมเติมของทั =ง 2 โครงการสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การติดต่อผ่านตวัแทน (Agency) ทีVเป็นผู้ เชีVยวชาญ
ในการจดัหาผู้ เช่าให้กบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสาํนกังาน และ 2) การหาผู้ เช่าเองโดยตรงของเลศิรัฐการ หรือ นอร์ท สาธร 
เรียลตี = ผ่านทางอีเมล โทรศพัท์ หรือ พบปะโดยตรง ซึVงสว่นใหญ่จะเน้นการขยายพื =นทีVเช่าในอาคารสําหรับผู้ เช่าทีVต้องการพื =นทีV
เพิVมเป็นหลกั ในกรณีทีVเป็นการจดัหาผู้ เช่ารายใหม ่ในกระบวนการจดัหาจะมีการสอบถามถึงความต้องการของผู้ เช่าโดยละเอียด 
เช่น ขนาดของพื =นทีVทีVต้องการเช่า ระยะเวลาทีVต้องการเช่าพื =นทีV ธุรกิจของผู้ เช่า ตลาดและกลุม่ลกูค้าของผู้ เช่า และเงืVอนไขอืVนทีV
จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่า เป็นต้น และจะนําเสนอข้อมลูการให้เช่าพื =นทีVในโครงการและให้บริการต่างๆ เพืVอตอบสนอง
ความต้องการของผู้สนใจจะเช่า พร้อมทั =งติดตามและสอบถามถึงการพิจารณาตดัสินใจเช่าพื =นทีV อย่างไรก็ดี ภายหลงักองทรัสต์
เข้าลงทนุในโครงการ หน้าทีVดงักลา่วอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของนอร์ท สาธร เรียลตี = ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยการ
ดแูลควบคมุของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

 

 



 

14.7) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ
บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีVเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพืVอสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่
กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัก
และวา่จ้างนอร์ท สาธร เรียลตี = ซึVงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
สาํนกังาน ให้ทําหน้าทีVเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 
หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์
ทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุ (แล้วแต่กรณี
อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนําทรัพย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื =นทีVตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ ติดต่อ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพืVอนําส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบํารุงรักษาและซ่อมแซม
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยูใ่นสภาพทีVดีและพร้อมจดัหาผล
 

14.8) การแข่งขัน 

แนวโน้มธุรกิจอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร
ตลาดอาคารสาํนกังานให้เช่ายงัคงมีแนวโน้มทีV
กบัอุปสงค์ในตลาดทีVยงัคงเพิVมขึ =นมาโดยตลอด
เพิVมขึ =นอย่างต่อเนืVอง โดยเฉพาะอย่างยิVงอาคารสํานกังานเกรดเอทีVตั =งอยู่ในย่านธุรกิจกลางเมือง 
เกรดเอทีVอยูใ่กล้กบัระบบขนสง่มวลชน 

แหล่งที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
REIT Manager) มีหน้าทีVดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยการ

กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีVเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพืVอสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่
กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะทําสญัญาแต่งตั =ง
และวา่จ้างนอร์ท สาธร เรียลตี = ซึVงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
สาํนกังาน ให้ทําหน้าทีVเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager)  

หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินกองทรัสต์จะเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า ผู้ทรงสิทธิการเช่าช่วง และเจ้าของกรรมสิทธิ�ใน
แล้วแต่กรณี) โดย นอร์ท สาธร เรียลตี = ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

การนําทรัพย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื =นทีVตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ ติดต่อ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพืVอนําส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ให้อยูใ่นสภาพทีVดีและพร้อมจดัหาผลประโยชน์ 

แนวโน้มธุรกิจอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร 
มีแนวโน้มทีVดีอย่างต่อเนืVอง โดยอปุทานในตลาดในอนาคตอนัใกล้ทีVยงัมีอยู่ไม่มาก ประกอบ
มาโดยตลอด จะส่งผลให้อตัราการเช่าและอตัราการปรับค่าเช่าอยู่ในระดบัทีVดีและ

โดยเฉพาะอย่างยิVงอาคารสํานกังานเกรดเอทีVตั =งอยู่ในย่านธุรกิจกลางเมือง 
 ซึVงเป็นลกัษณะของทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั
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อปุทาน อปุสงค ์และอตัราการเช่าอาคารสาํนักงานในกรงุเทพฯ

อุปทาน อุปสงค์ อตัราการเช่า

มีหน้าทีVดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ โดยการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีVเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพืVอสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่

ารกองทรัสต์จะทําสญัญาแต่งตั =ง
และวา่จ้างนอร์ท สาธร เรียลตี = ซึVงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร

ผู้ทรงสิทธิการเช่า ผู้ทรงสิทธิการเช่าช่วง และเจ้าของกรรมสิทธิ�ใน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะจดัการงานบริหาร

การนําทรัพย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื =นทีVตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ ติดต่อ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพืVอนําส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ดีอย่างต่อเนืVอง โดยอปุทานในตลาดในอนาคตอนัใกล้ทีVยงัมีอยู่ไม่มาก ประกอบ
จะส่งผลให้อตัราการเช่าและอตัราการปรับค่าเช่าอยู่ในระดบัทีVดีและปรับตวั

โดยเฉพาะอย่างยิVงอาคารสํานกังานเกรดเอทีVตั =งอยู่ในย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสํานกังาน 
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ทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 
 

- โครงการสาทร สแควร์  
อาคารสาํนกังานโครงการสาทร สแควร์ มีค่าเช่าทีVสงูกว่าค่าเฉลีVยของตลาด โดยทีVลา่สดุมีอตัราค่าเช่าสงูกว่าประมาณ 14.65% 
เมืVอเปรียบเทียบกบัอาคารสํานกังานในบริเวณใกล้เคียง และมีอตัราการเช่าทีV 95.25% สงูกว่าค่าเฉลีVยของตลาดของอาคารใน
บริเวณใกล้เคียง ทีV 91.81% ซึVงบง่ชี =ถึงระดบัอปุสงค์ในอาคารสํานกังานโครงการสาทร สแควร์ ทีVสงู ซึVงแม้ว่าจะมีค่าเช่าทีVสงูกว่า
ค่าเฉลีVยของตลาด แต่ก็มีอตัราการเช่าเกินกว่า 95% และสงูกว่าค่าเฉลีVยของตลาด ส่วนหนึVงเกิดจากการทีV อาคารสํานกังาน
โครงการสาทร สแควร์ เป็นอาคารสาํนกังานทีVมีคณุภาพสงูและเป็นหนึVงในอาคารไมกี่VอาคารในกรุงเทพมหานครทีVได้รับมาตรฐาน
อาคารเขียว ระดบั Leed Gold Certification 
 

- โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
อาคารสํานักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีค่าเช่าทีVสงูกว่าค่าเฉลีVยของตลาด โดยทีVล่าสุดมีอัตราค่าเช่าสูงกว่า
ประมาณ 45.72% เมืVอเปรียบเทียบกบัอาคารสํานกังานในบริเวณใกล้เคียง และมีอตัราการเช่าทีV 100.0% สงูกว่าค่าเฉลีVยของ
ตลาดของอาคารในบริเวณใกล้เคียง ทีV 93.58% ซึVงบง่ชี =ถึงระดบัอปุสงค์ในอาคารสาํนกังานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทีV
สูง ซึVงแม้ว่าจะมีค่าเช่าทีVสูงกว่าค่าเฉลีVยของตลาดมาก แต่ก็มีอัตราการเช่าในระดับ 100% ส่วนหนึVงเกิดจากการทีVอาคาร
สํานกังานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นอาคารสํานกังานใหม่เพียงอาคารเดียวในทําเลนี =ทีVมีคุณภาพสงูและได้รับ
มาตรฐานอาคารเขียว ระดบั Leed Platinum Certification 
 

ค่าเช่าอาคารสํานกังานของทรพัย์สินหลกัที�ลงทนุครั;งแรกเปรียบเทียบกบัตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�มา: ฝ่ายวิจยัและที�ปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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14.9) โครงการในอนาคต 

หากมกีารลงทนุเพิVมเติมในอนาคต กองทรัสต์จะทําการลงทนุภายใต้นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 

14.10) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

14.10.1 ข้อตกลงการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
แม้ว่าปัจจุบัน นอร์ท สาธร เรียลตี = ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่มีอสงัหาริมทรัพย์อืVนภายใต้การจัดการทีVอาจแข่งขัน
ในทางธุรกิจกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม เพืVอขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์
และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีVอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการของกองทรัสต์นั =น ในสัญญาแต่งตั =งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ มีข้อกําหนดเรืVองข้อตกลงการไมป่ระกอบธุรกิจแขง่ขนัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยนอร์ท สาธร เรียลตี =จะไม่
รับบริหารพื =นทีVอาคารสาํนกังานให้เช่าพื =นทีVอืVนๆ ในเขตศนูย์กลางธุรกิจหลกั (Core Central Business District : Core CBD) 
 
14.10.2 ข้อกาํหนดในเรื�องการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�กาํหนดในสัญญาก่อตั Kงทรัสต์ 
แม้วา่ปัจจบุนั บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ไมไ่ด้มีการบริหารจดัการกองทรัสต์อืVนแตอ่ยา่งใด อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตัิ
หน้าทีVของทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และสญัญาอืVนๆทีVเกีVยวข้อง ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีV
ใช้ความระมัดระวงัตามสมควรในการดําเนินการเพืVอป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี = 

1. ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อืVนทีVอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์  และหากมี
กรณีทีVอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้วา่มีมาตรการหรือกลไกทีVสามารถรองรับให้การ
จัดการกองทรัสต์ดําเนินไปในลักษณะทีVเป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีV
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2. ในกรณีทีVผู้ จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อืVนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ทีVขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อืVนนั =น เว้นแต่กองทรัสต์อืVนนั =นเป็นกองทรัสต์ทีV
แปลงมาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3. กองทรัสต์จะไมเ่ข้าทํารายการใดทีVอาจสง่ผลให้ทรัสตีไมส่ามารถทําหน้าทีVได้อยา่งเป็นอิสระ เช่น การซื =ออสงัหาริมทรัพย์
จากบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัทรัสตีซึVงอาจทําให้ทรัสตีไมส่ามารถให้ความเห็นเกีVยวกบัการตรวจสอบและสอบทาน รวมถงึ
การทํา Due Diligence ของผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 
14.10.3 นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที� เกี� ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 
ในกรณีทีVจะมีการทําธุรกรรมประเภทอืVนๆ นอกเหนือจากทีVได้เปิดเผยไว้ในหนงัสอืชี =ชวน ระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์
หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ดงันี = 
 

1. เงืVอนไขและข้อกําหนดทัVวไปของกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี = 
- ในการทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์นั =น จะมีการดําเนินการให้

เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง และเป็นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์ 
- ธุรกรรมทีVกองทรัสต์จะทํากบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องเป็นธุรกรรม

ทีVใช้ราคาทีVมีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 
- บคุคลทีVมีสว่นได้เสยีกบัการทําธุรกรรมไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาและ

ตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรม 
- การคิดคา่ใช้จ่ายทีVเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องใช้ราคาและอตัราทีVเป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 



16 

 

 
2. การอนมุตักิารทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง

ผา่นการดาํเนินการตามขั =นตอน ดงัตอ่ไปนี = 
- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมทีVเป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง 
- ในกรณีทีVเป็นธุรกรรมทีVมีมูลค่าเกินกว่าหนึVงล้านบาท หรือตั =งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 

กองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะต้องให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการทําธุรกรรมดังกล่าวในทีVประชุม
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ในกรณีทีVเป็นธุรกรรมทีVมีมูลค่าตั =งแต่ยีVสิบล้านบาทขึ =นไป หรือเกินร้อยละสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีVประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีVของจํานวนเสยีงทั =งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ทั =งนี = ในกรณีทีVธุรกรรมทีVกองทรัสต์ทํากบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลกั การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้มาหรือจําหน่ายไปซึVง
สินทรัพย์ทั =งหมดของแต่ละโครงการทีVทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึVงรวมถึงทรัพย์สินทีVเกีVยวเนืVองกับ
โครงการนั =นด้วย 

 
14.10.4 แนวทางการกาํกับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
นอร์ท สาธร เรียลตี = เป็นบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เนืVองจากเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด 
(มหาชน) เช่นเดียวกบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันั =น เพืVอป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์ ในกรณีทีVจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีการดําเนินการตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ ดงันี = 
 

1. เงืVอนไขและข้อกําหนดทัVวไปของกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี = 
- ในการทําธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายทีV

เกีVยวข้อง และเป็นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์ 
- ธุรกรรมทีVกองทรัสต์จะทํากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมทีVใช้ราคาทีVมีความสมเหตสุมผลและเป็น

ธรรม 
- บคุคลทีVมีสว่นได้เสยีกบัการทําธุรกรรมไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาและ

ตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรม 
- การคิดคา่ใช้จ่ายทีVเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องใช้ราคาและอตัรา

ทีVเป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 
 

2. การอนมุตักิารทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องผา่นการดาํเนินการตามขั =นตอน 
ดงัตอ่ไปนี = 

- ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมทีVเป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง 
- ในกรณีทีVเป็นธุรกรรมทีVมีมูลค่าเกินกว่าหนึVงล้านบาท หรือตั =งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 

กองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะต้องให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการทําธุรกรรมดงกล่าวในทีVประชุม
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ในกรณีทีVเป็นธุรกรรมทีVมีมูลค่าตั =งแต่ยีVสิบล้านบาทขึ =นไป หรือเกินร้อยละสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีVประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีVของจํานวนเสยีงทั =งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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- ทั =งนี = ในกรณีทีVธุรกรรมทีVกองทรัสต์ทํากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลกั 
การคํานวณมลูค่าจะคํานวณตามมลูค่าการได้มาหรือจําหน่ายไปซึVงสินทรัพย์ทั =งหมดของแต่ละโครงการทีVทําให้
กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึVงรวมถึงทรัพย์สนิทีVเกีVยวเนืVองกบัโครงการนั =นด้วย 

 
3. นโยบายการทํารายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
- การทําธุรกรรมประเภทตา่งๆระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องกระทําภายใต้เงืVอนไขทีVมีความ

เป็นธรรมมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงืVอนไขและข้อกําหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
- นอกจากนี = กองทรัสต์จะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูเกีVยวกบัธุรกรรมทีVทํากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อสํานกังาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั =ง ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของกองทรัสต์ทีVได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีและในรายงานประจําปีของกองทรัสต์ด้วย 
 

14.10.5. กองทรัสต์มีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติมผ่านทางสิทธิในการทําคําเสนอซื Kอ (Right to Offer) และ
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 
ตลอดระยะเวลาของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รับสทิธิในการทําคําเสนอซื =อ (Right to Offer) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right 
of First Refusal) จากเลิศรัฐการ, นอร์ท สาธร เรียลตี =, ยนิูเวนเจอร์ และแผ่นดินทอง ในการซื =อและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ� และ/
หรือรับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่าช่วงสาํหรับอาคารสาํนกังานใดๆ ทีVดินทีVตั =งอาคารดงักลา่ว สิVงปลกูสร้าง และ
งานระบบทีVเกีVยวข้องกบัอาคารสาํนกังานดงักลา่ว ทั =งนี = เงืVอนไขเป็นไปตามทีVตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาตอ่ไป     
 
14.11) ผลกระทบสิ�งแวดล้อม ไมม่ี 
 
14.12) ปัจจัยเสี�ยง 

14.12.1 การลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีความเสีVยงทีVเป็นประเด็นสาํคญัโดยสรุป ดงันี =  
 
1. ความเสี�ยงจากการที�สัญญาเช่าที�ดินหลักจะถกูยกเลิก ซึ�งทําให้สัญญาเช่าช่วงอาจถกูยกเลิกไปด้วย 
มาตรการป้องกนัความเสีVยงโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 

(1) ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการในสว่นของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) ("ยนิู
เวนเจอร์") ตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา เพืVอให้เลศิรัฐการ ในฐานะผู้ เช่าตาม
สญัญาเช่าหลกัของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงืVอนไขในสญัญาเช่าหลกัอย่างเคร่งครัด 
และจะใช้ความพยายามอยา่งสดุความสามารถในการป้องกนัและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ
หรือเข้าไปดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญา) เพืVอมิให้เลิศรัฐการผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการ
เลกิสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาเช่าหลกั 
 
(2) นอกจากนี = หากกองทรัสต์มีความเสยีหายทางด้านการเงิน จากการทีVสญัญาเช่าหลกัระงบัเนืVองจากการผิดสญัญาของ
เลิศรัฐการ   ยูนิเวนเจอร์ในฐานะผู้ ให้สญัญาตกลงรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายของกองทรัสต์ทีVเกิดขึ =นจากการทีV
สญัญาเช่าหลักระงับเนืVองจากการผิดสัญญาของของเลิศรัฐการ โดยยูนิเวนเจอร์  ตกลงจะดําเนินการเยียวยาชดใช้
คา่เสยีหายของกองทรัสต์ดงักลา่วภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแต่วนัทีVยนิูเวนเจอร์  ได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ถึงการผิดสญัญา
เช่าหลกัของเลศิรัฐการ และความเสยีหายทางด้านการเงินของกองทรัสต์ 
 
(3) เลศิรัฐการตกลงจะรายงานสถานะทางการเงินแก่ผู้จดัการกองทรัสต์เพืVอแสดงวา่เลศิรัฐการมีกระแสเงินสด (ซึVงเมืVอรวม
กบัคา่เช่าพื =นทีVรายปีทีVกองทรัสต์จะชําระให้แก่เลิศรัฐการแล้ว) ทีVเพียงพอเพืVอชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้าของทีVดินตามสญัญา
เช่าหลกัในแตล่ะปี แตท่ั =งนี =ต้องไมช้่ากวา่ 2 สปัดาห์ก่อนวนัถึงกําหนดชําระคา่เช่าทีVดินแก่เจ้าของทีVดินในแตล่ะปี และเลศิรัฐ
การตกลงจะฝากเงินสดดงักลา่วและคา่เช่าพื =นทีVรายปีทีVกองทรัสต์จะชําระให้แก่เลิศรัฐการไว้ในบญัชีทีVเปิดไว้เพืVอการชําระ
คา่เช่าทีVดินแก่เจ้าของทีVดินโดยมีเงืVอนไขในการลงนามเบิกถอนซึVงต้องใช้ลายมือชืVอจากบคุคลซึVงมอบหมายโดยเลิศรัฐการ
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ร่วมกบับคุคลซึVงมอบหมายโดยผู้จดัการกองทรัสต์เสมอเพืVอเป็นหลกัประกนัว่าเงินดงักลา่วจะถกูนําไปชําระค่าเช่าทีVดินแก่
เจ้าของทีVดินภายในระยะเวลาตามทีVกําหนดในสญัญาเช่าทีVดินหลกั 
 
(4) บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สญัญาจะรายงานอนัดบัความนา่เชืVอถือให้แก่กองทรัสต์ทกุปี และเมืVอ
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) ถกูลดอนัดบัความน่าเชืVอถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชืVอถือด้อยลงตํVากว่า BBB 
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) จะแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบทนัทีพร้อมเสนอมาตรการดําเนินการเพืVอแก้ไขทีVได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท  ยูนิเวนเจอร์  จํากัด (มหาชน) แล้วเพืVอให้ผู้จัดการกองทรัสต์
และทรัสตีรับทราบ รวมถึงมีหน้าทีVต้องรายงานถึงผลการดําเนินการเพืVอแก้ไขปัจจัยทีVส่งผลกระทบดงักล่าวแก่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีอยา่งสมํVาเสมอ 
 

มาตรการป้องกนัความเสีVยงโครงการสาทร สแควร์ 
(1) ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการในส่วนของโครงการสาทร สแควร์ บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั (มหาชน) ("แผน่ดินทอง") ตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา เพืVอให้นอร์ท สา
ธร เรียลตี = ในฐานะผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัของโครงการสาทร สแควร์ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงืVอนไขในสญัญาเช่าหลกั
อยา่งเคร่งครัด และจะใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถในการป้องกนัและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินใดๆหรือเข้าไปดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญา) เพืVอมิให้นอร์ท สาธร เรียลตี =ผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข หรือ
ก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาเช่าหลกั 
 
(2) นอกจากนี = หากกองทรัสต์มีความเสยีหายทางด้านการเงิน จากการทีVสญัญาเช่าหลกัระงบัเนืVองจากการผิดสญัญาของ
นอร์ท สาธร เรียลตี =แล้ว แผ่นดินทองในฐานะผู้ ให้สญัญาตกลงรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายของกองทรัสต์ทีVเกิดขึ =น
จากการทีVสญัญาเช่าหลกัระงบัเนืVองจากการผิดสญัญาของของนอร์ท สาธร เรียลตี = โดยแผ่นดินทอง ตกลงจะดําเนินการ
เยียวยาชดใช้ค่าเสียหายของกองทรัสต์ดงักลา่วภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัทีVแผ่นดินทองได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ถึง
การผิดสญัญาเช่าหลกัของนอร์ท สาธร เรียลตี = และความเสยีหายทางด้านการเงินของกองทรัสต์ 
 
(3) นอร์ท สาธร เรียลตี =ตกลงจะรายงานสถานะทางการเงินแก่ผู้จดัการกองทรัสต์เพืVอแสดงว่านอร์ท สาธร เรียลตี =มีกระแส
เงินสด (ซึVงเมืVอรวมกบัคา่เช่าช่วงทีVดินทีVกองทรัสต์จะชําระให้แก่นอร์ท สาธร เรียลตี =แล้ว) ทีVเพียงพอเพืVอชําระค่าเช่าทีVดินแก่
เจ้าของทีVดินตามสญัญาเช่าหลกัในแต่ละปี แต่ทั =งนี =ต้องไม่ช้ากว่า 2 สปัดาห์ก่อนวนัถึงกําหนดชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้าของ
ทีVดินในแตล่ะปี และนอร์ท สาธร เรียลตี =ตกลงจะฝากเงินสดดงักลา่วและคา่เช่าช่วงทีVดินทีVกองทรัสต์จะชําระให้แก่นอร์ท สา
ธร เรียลตี =ไว้ในบญัชีทีVเปิดไว้เพืVอการชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้าของทีVดินโดยมีเงืVอนไขในการลงนามเบิกถอนซึVงต้องใช้ลายมือ
ชืVอจากบุคคลซึVงมอบหมายโดยนอร์ท สาธร เรียลตี = ร่วมกับบุคคลซึVงมอบหมายโดยผู้ จัดการกองทรัสต์เสมอเพืVอเป็น
หลกัประกนัว่าเงินดงักลา่วจะถกูนําไปชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้าของทีVดินภายในระยะเวลาตามทีVกําหนดในสญัญาเช่าทีVดิน
หลกั 
 
(4) บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สญัญาจะรายงานอนัดบัความนา่เชืVอถือ
ให้แก่กองทรัสต์ทุกปี และเมืVอบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ถูกลดอันดับความ
นา่เชืVอถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชืVอถือด้อยลงตํVากวา่ BBB บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
(มหาชน) จะแจ้งให้ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบทนัทีพร้อมเสนอมาตรการดําเนินการเพืVอแก้ไขทีVได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) แล้วเพืVอให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีรับทราบ รวมถึงมีหน้าทีVต้องรายงานถึงผลการดําเนินการเพืVอแก้ไขปัจจยัทีVส่งผลกระทบดงักลา่วแก่
ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีอยา่งสมํVาเสมอ 

 
2. ความเสี�ยงเกี�ยวกับการที�ผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถดําเนินงานตาม 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบความสําเร็จได้ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคมุการดําเนิน
ธุรกิจเพืVอจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์จะลงทุน ซึVงการปฏิบัติหน้าทีVของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้การ
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ควบคมุดแูลของทรัสตี ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจไมม่ีโอกาสทีVจะประเมินการตดัสินใจของบริษัทฯ เกีVยวกบักลยทุธ์ทีVบริษัทฯ นํามาใช้ 
หรือการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเงืVอนไขในการลงทุนดังกล่าว การทีVบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนทีVวางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั =งโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทรัสต์ให้ประสบความสาํเร็จนั =นขึ =นอยูก่บัปัจจยัทีV
ไมแ่นน่อนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทนุทีVเหมาะสม และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของ
กองทรัสต์ รวมทั =งการได้รับเงืVอนไขทางการเงินทีVดี ดงันั =น บริษัทฯ จึงไมส่ามารถรับรองได้วา่การดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุ
ของบริษัทฯ ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนทีVวางไว้ หรือสามารถทําได้ภายในเวลาและคา่ใช้จ่ายทีVเหมาะสม 

 
3. อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนมีความเสี�ยงจากการที�ผู้เช่าพื6นที�อาจไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื6นที� 

อสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุน อาจประสบกับเหตุการณ์ทีVสญัญาเช่าพื =นทีVจํานวนมากจะครบกําหนดอายุใน
ช่วงเวลาเดียวกนั ความถีVของการตอ่อายสุญัญาเช่าพื =นทีVและวิธีการคํานวณคา่เช่าพื =นทีVทําให้กองทรัสต์มีความออ่นไหวต่อความ
ผนัผวนของราคาตลาดของคา่เช่าพื =นทีV ซึVงในช่วงตลาดอาคารสาํนกังานให้เช่ามีอปุสงค์การเช่าใช้พื =นทีVลดลง ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด
ก็ตาม อาจนําไปสู่การมีพื =นทีVว่างมากขึ =น และอตัราค่าเช่าทีVลดลงจะทําให้รายได้จากค่าเช่าลดตํVาลง ซึVงจะส่งผลให้รายได้ของ
กองทรัสต์ลดลง โดยผู้ เช่าพื =นทีVทั =งหมดอาจไมต่อ่อายสุญัญาเช่าพื =นทีV หรืออาจตอ่อายสุญัญาเช่าพื =นทีVภายใต้เงืVอนไขทีVกองทรัสต์
ได้รับประโยชน์ด้อยลงกว่าทีVเคยได้รับตามสญัญาเช่าพื =นทีVทีVมีอยู่ในปัจจุบนั ซึVงหากอตัราค่าเช่าพื =นทีVใหม่เมืVอมีการต่ออาย ุหรือ
เมืVอมีการเข้าทําสญัญาใหมต่ํVากวา่อตัราทีVคาดว่าจะได้รับอย่างมีนยัสําคญัแล้ว จะสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี = หากมีผู้ เช่าพื =นทีVรายใดบอกเลิกสญัญาเช่าพื =นทีV หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าพื =นทีV 
บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่กองทรัสต์จะสามารถนําพื =นทีVวา่งออกให้เช่าใหมไ่ด้ด้วยอตัราคา่เช่าเดิม 
 
4. ความเสี�ยงเกี�ยวกับการที�ต้องเสียผู้เช่าพื6นที�รายที�มีความสําคัญอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

คา่เช่าพื =นทีVหรือคา่ตอบแทนทีVกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าสญัญาให้เช่าพื =นทีVจะเป็นทีVมาของรายได้สาํคญัของกองทรัสต์ 
ดงันั =น กองทรัสต์อาจมีความเสีVยงในกรณีทีVผู้ เช่าพื =นทีVรายทีVมีความสาํคญั ไมชํ่าระคา่เช่าหรือคา่ตอบแทน หรือยอมเลกิสญัญาเช่า
ก่อนกําหนดระยะเวลา และหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าหรือผู้ เช่าพื =นทีVดงักล่าวได้ อาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ได้ ซึVงจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

 
อยา่งไรก็ดี เมืVอกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั =งแรกและเข้าเป็นผู้ให้เช่าแทนเลศิรัฐการ และ

นอร์ท สาธร เรียลตี =แล้ว ผู้ เช่าพื =นทีVทกุรายทีVทําสญัญาเช่าพื =นทีVกบักองทรัสต์ต้องวางเงินประกนัการเช่าพื =นทีVเทียบเท่ากบัค่าเช่า
สําหรับระยะเวลาการเช่าประมาณ 3 เดือนต่อสญัญา ดงันั =น ในกรณีทีVผู้ เช่าพื =นทีVไม่ชําระค่าเช่าพื =นทีV กองทรัสต์มีสิทธิยึดเงิน
ประกนัการเช่าเพืVอใช้ชําระแทนเงินทีVผู้ เช่าค้างชําระ รวมถึงเพืVอชดเชยความเสียหายทีVเกิดขึ =นเนืVองจากการผิดข้อตกลงของผู้ เช่า
ด้วย ในกรณีทีVผู้ เช่าพื =นทีVยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด โดยทีVไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากการทีVกองทรัสต์ปฏิบตัิผิดสญัญา กองทรัสต์มีสิทธิ
ยดึเงินประกนัการเช่าทั =งหมดเพืVอชดใช้คา่เสยีหายทีVเกิดขึ =นจากการเลกิสญัญาดงักลา่ว และผู้ เช่ายงัต้องจ่ายคา่เช่ารายเดือนและ
คา่บริการตอ่ไปจนถึงวนัทีVมีการบอกเลกิสญัญาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้รวมถึงคา่ใช้จ่าย คา่เสยีหายและเงินจํานวนอืVน ๆ ทีV
ผู้ เช่าต้องรับผิดชอบด้วย ซึVงกําหนดข้อสญัญาเรืVองการวางเงินประกนัในลกัษณะนี =จะช่วยลดความเสีVยงและผลกระทบด้านลบตอ่
สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ทางหนึVง 

 
นอกจากนี = ด้วยทั =งสองอาคารเป็นอาคารสํานกังานเกรดเอ มีทําเลทีVตั =งทีVอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 

ตวัอาคารเชืVอมตอ่โดยตรงกบัระบบขนสง่สาธารณะรถไฟฟ้า BTS (โครงการรถไฟฟ้าของบริษัทระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพจํากดั 
มหาชน) จึงมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัเมืVอเปรียบเทียบกบัอาคารสาํนกังานอืVน นอกจากนี = เลิศรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี =ได้
พิจารณา คดัเลือกผู้ เช่าทีVมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจทีVมีความมัVนคงและได้รับการยอมรับ อีกทั =งยงัมีมาตรการสืVอสารและ
รักษาฐานลกูค้าทีVเป็นผู้ เช่าเดิมโดยตลอด มีการยืVนข้อเสนอให้ลกูค้ารายเดิมได้มีการตอ่อายตุอ่ไปได้อีก 2 คราว คราวละไม่เกิน 3 
ปี แตท่ั =งนี = หากผู้ เช่าตดัสนิใจไมต่อ่อายสุญัญาในคราวถดัไป โดยหลกัแล้ว ผู้ เช่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
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แจ้งให้เลศิรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี =ทราบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วนั ก่อนสญัญาจะสิ =นสดุลงโดยระยะเวลาดงักลา่ว
เป็นระยะเวลาทีVเหมาะสมทีVจะจดัหาผู้ เช่ารายใหมม่าแทนทีVได้  ตลอดจนการไมต่อ่สญัญาของผู้ เช่ารายเดิม ซึVงจะสง่ผลกระทบตอ่
ช่วงเว้นวา่งในการเช่านั =น มีโอกาสเกิดขึ =นในระดบัทีVตํVาโดยเฉพาะโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เนืVองจากปัจจบุนัมีอตัราการ
เช่าพื =นทีVอยูที่Vร้อยละ 99 ทั =งนี = มีเพียงพื =นทีVห้องเก็บของประมาณ 32 ตารางเมตรทีVยงัมีผู้ เช่าไมเ่ต็มจํานวน โดยมีอตัราการเช่าพื =นทีV
สํานกังาน และร้านค้าร้อยละ 100 และมีรายชืVอผู้จองเช่าต่อ (Waiting lists) พร้อมเข้ามาเป็นผู้ เช่ารายใหม่อยู่ตลอด ขณะทีV
โครงการสาทร สแควร์ นอร์ท สาธร เรียลตี = และ/หรือตวัแทนอสงัหาริมทรัพย์ได้มีการนําเสนอพื =นทีVเช่าให้แก่ลกูค้าทีVมีศกัยภาพมา
เป็นผู้ เช่าเพิVมเติมอยูเ่สมอ 

 
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดําเนินการของกองทรัสต์ 

แม้ว่ากองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีVของนอร์ท สาธร เรียลตี =ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ในการจัดการทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะลงทุนอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหวา่งกองทรัสต์กบันอร์ท สาธร เรียลตี =ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัอาจเกิดขึ =นได้ เนืVองจากนอร์ท สาธร เรียลตี =อาจทํา
หน้าทีVในการบริหารจดัการ และ/หรืออาจมีการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานกังานอืVนๆ ทีVกองทรัสต์มิได้ลงทุนใน
อนาคต 
 

ทั =งนี = ในการดําเนินการเพืVอขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีVอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินการของกองทรัสต์นั =น ในสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ และนอร์ท 
สาธร เรียลตี =ในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะมีข้อกําหนดเรืV องข้อตกลงการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี = ปัจจุบนั นอร์ท สาธร เรียลตี =ไม่มีอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานกังานทีVอยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการทีVอาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อีกทั =ง ในการบริหารและดําเนินการโครงการ นอร์ท สาธร 
เรียลตี =จะต้องดําเนินโครงการโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็นสาํคญั เพืVอไมใ่ห้เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินทีV
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนอนัเนืVองมาจากการทีVนอร์ท สาธร เรียลตี =เข้าเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อืVนอีกด้วย ดงันั =น จึงเห็นได้ว่า
โอกาสทีVนอร์ท สาธร เรียลตี =จะประกอบธุรกิจทีVเป็นการแขง่ขนักบัทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทนุมีคอ่นข้างตํVา 
 
6. ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ6นจากการกู้ยมื 

เนืVองจากกองทรัสต์มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินระยะยาวจํานวนรวมทั =งสิ =นไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ณ วนัทีVกองทรัสต์ลงทนุครั =งแรกแล้วเสร็จ เพืVอเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึVงในการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรก และรวมถึงวงเงินกู้ สําหรับปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทีVอาจมีเพิVมเติมใน
อนาคตดงันั =นกองทรัสต์อาจมีความเสีVยงเกิดขึ =นจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วได้ เนืVองจากอตัราดอกเบี =ยในสว่นทีVเป็นอตัราดอกเบี =ย
ลอยตัวอาจมีการเปลีVยนแปลงในระหว่างอายุเงินกู้ ซึVงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และ
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนื =ในกรณีทีVกองทรัสต์ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี =ยและ/หรือเงินต้นตามทีVกําหนดในสัญญากู้ ยืมเงิน อาจส่งผลให้ผู้ ให้กู้ ดําเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์อัน
เนืVองมาจากการไม่ปฏิบัติตามสญัญากู้ ยืมเงิน หรือเกิดเหตุผิดสญัญาอืVน ๆ ภายใต้สญัญาเงินกู้  (ซึVงเหตุผิดนดัรวมถึงกรณีทีV 
นอร์ท สาธร เรียลตี = มิได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์) อาจสง่ผลให้ผู้ให้กู้อาจดําเนินการทางกฎหมายกบักองทรัสต์
หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสญัญาอนัเนืVองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญากู้ยืมเงิน เช่น กําหนดให้ส่วนหนึVงหรือทั =งหมดภายใต้
เอกสารทางการเงินใด ๆ ถึงกําหนดชําระโดยพลนั หรือใช้สิทธิในการบงัคบัตามสญัญาหลกัประกนัสว่นใดสว่นหนึVงหรือทั =งหมด 
รวมถึงการบงัคบัจํานองในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทีVนําไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้   
 

อยา่งไรก็ตาม เมืVอครบกําหนดชําระเงินกู้ ในปีทีV 5 บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลอืกในการระดม
ทนุด้วยวิธีตา่งๆ เช่น การเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิVมเติม การเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัท
ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภยั และ/หรือนิติบุคคลประเภทอืVนทีVสามารถให้สินเชืVอแก่กองทรัสต์ได้ เพืVอชําระคืนหนี =เดิม 
(Refinance) เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเลือกวิธีการทีVก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ซึVงเมืVอพิจารณา
จากหลกัประกนัการกู้ยืมและความสามารถในการชําระหนี =ของกองทรัสต์แล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าความ
เสีVยงจากการทีVกองทรัสต์ไม่สามารถชําระเงินต้นตามทีVกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินเนืVองจากไม่สามารถทําการระดมทนุเพืVอชําระ
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คืนหนี =เดิมอยูใ่นระดบัตํVา เนืVองจากกองทรัสต์มีอตัราสว่นการกู้ยืมตอ่สนิทรัพย์รวมอยูใ่นระดบัทีVตํVา ประกอบกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีV
กองทรัสต์จะเข้าไปลงทนุนั =นมีความสามารถทีVจะสร้างรายได้ให้กบักองทรัสต์อยา่งตอ่เนืVอง 
 
 ทั =งนี = บริษัทฯในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถึงความเสีVยงดงักลา่วและจะดําเนินการพิจารณาและติดตามปัจจยัทีVมี
ผลกระทบต่อการกู้ ยืมของกองทรัสต์ซึVงรวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบี =ยอย่างสมํVาเสมอเพืVอทีVจะสามารถประเมินความเสีVยงและ
ดําเนินการตามความเหมาะสมนอกจากนี =บริษัทฯอาจพิจารณาใช้เครืVองมือทางการเงินเพืVอลดความเสีVยงจากการกู้ยืมเงินเช่น
บริการธุรกรรมแลกเปลีVยนอตัราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) โดยกองทรัสต์จะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานึงถึงกฎหมายทีV
เกีVยวข้องและคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 
 
7. ความเสี�ยงจากการใช้เงนิประกันการเช่าในการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในวนัทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุ คาดวา่กองทรัสต์จะได้รับมอบเงินประกนัการเช่าทีVเป็นเงินสดภายใต้สญัญาเช่าทีVมีอยู่จาก
เลศิรัฐการ และนอร์ท สาธร เรียลตี =จํานวนรวมทั =งสิ =นประมาณ 235 ล้านบาท โดยกองทรัสต์จะใช้เงินประกนัการเช่าจํานวนไมเ่กิน 
160 ล้านบาทซึVงคิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ของเงินประกนัการเช่าทั =งหมด เพืVอลงทนุในการลงทนุในทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุครั =ง
แรก ดงันั =นกองทรัสต์จะมีเงินประกนัการเช่าทีVเป็นเงินสดคงเหลืออยู่ในกองทรัสต์เป็นจํานวนประมาณ 75 ล้านบาท ซึVงคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 32 ของเงินประกนัการเช่าทั =งหมด โดยการนําเงินดงักลา่วมาใช้อาจเพิVมความเสีVยงในการดํารงเงินสดสาํรองของ
กองทรัสต์เพืVอรองรับการคืนเงินประกนัการเช่าดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่า ในกรณีทีVต้องมีการคืนเงินประกนัการเช่าดงักลา่วตามสญัญา
เช่า อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเห็นวา่การนําเงินประกนัการเช่าดงักลา่วมาใช้เป็นสว่นหนึVงของจํานวนเงินทีVใช้ในการลงทนุใน
ทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรก จะช่วยให้กองทรัสต์มีการบริหารเงินทีVมีประสิทธิภาพมากขึ =น โดยจะทําให้ต้นทนุในการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์ตํVาลง เมืVอเทียบกับต้นทุนเงินกู้ ยืมหรือการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิVมเติม ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ดีขึ =น โดยบริษัทฯ ได้คํานงึถึงระยะเวลาตามสญัญาเช่าทีVมีอยู่ เงืVอนไขเกีVยวกบัการคืนเงินประกนัการเช่าตามสญัญา
เช่า และคํานงึถึงการบริหารความเสีVยงด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ในการนําเงินประกนัการเช่ามาใช้อย่างรอบคอบ อย่างไรก็
ตาม ภาระหน้าทีVของกองทรัสต์ทีVต้องชําระคืนเงินประกนัการเช่ากรณีผู้ เช่าไม่ต่อสญัญาและไม่มีผู้มาเช่าทดแทนนั =น คาดว่าจะมี
จํานวนน้อยกว่าจํานวนเงินประกันการเช่าทีVต้องคืนแก่ผู้ เช่าเมืVอครบกําหนดตามสญัญาเช่าอย่างเป็นสาระสําคญั เนืVองจาก
โอกาสทีVผู้ เช่าทีVหมดสญัญาในปีนั =นทั =งหมดจะไมต่อ่สญัญาและย้ายออกนั =น มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนืVองจากเมืVอเริVมการเช่า 
ผู้ เช่าอาคารสาํนกังานต้องใช้เงินลงทนุและระยะเวลาในการตกแตง่พื =นทีVเช่าเพืVอให้สาํนกังานสามารถใช้งานตามแผนของผู้ เช่าได้ 
ทั =งนี = การย้ายออกเมืVอสิ =นสดุสญัญาเช่า จะทําให้ผู้ เช่าสญูเสยีเงินลงทนุและความต่อเนืVองในการดําเนินธุรกิจ จึงเป็นเหตใุห้ผู้ เช่า
รายยอ่ยสว่นใหญ่จะทําการตอ่สญัญาเช่าเมืVอหมดสญัญาเช่า และนอกจากนี = ด้วยเหตทีุVทั =งสองอาคารเป็นอาคารสํานกังานเกรด
เอ มีทําเลทีVตั =งทีVดี เชืVอมตอ่กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึVงเป็นข้อได้เปรียบอาคารสาํนกังานอืVน ทําให้โอกาสทีVผู้ เช่ารายใหญ่จะยกเลิก
สญัญาและออกไปหาทําเลอืVนนั =นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ประกอบกบัในกรณีทีVผู้ เช่าตดัสินใจไม่ต่ออายสุญัญาการเช่า ผู้
เช่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 180 วนั ก่อนสญัญาจะสิ =นสดุลง ซึVงบริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการหา
ผู้ เช่ามาทดแทนได้ 
 

อีกทั =ง กองทรัสต์ได้จดัเตรียมวงเงินกู้หมนุเวียนเป็นวงเงินประมาณไมเ่กิน 160 ล้านบาท (เป็นวงเงินทีVมีการทบทวนหรือ
ตอ่ระยะเวลาวงเงินทกุปี) เพืVอใช้ในการสนบัสนนุการจ่ายคืนเงินประกนัการเช่า ซึVงจะสามารถช่วยลดความเสีVยงเรืVองสภาพคลอ่ง
ของเงินประกนัการเช่าดงักลา่วได้ 

 

14.12.2 การลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ยงัมีปัจจยัเสืVยงด้านอืVนซึVงสามารถศกึษาเพิVมเติมได้จากหนงัสอืชี =ชวน ดงันี = 
 
1)  ความเสีVยงจากสญัญา 

- ความเสีVยงจากการทีVคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาทีVเกีVยวข้อง กบัการลงทนุ การบริหาร หรือการจดัหาผลประโยชน์ใน
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
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2)  ความเสีVยงเกีVยวกบัการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 
- ความเสีVยงเกีVยวกบักรณีทีVกองทรัสต์ต้องพึVงพาผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูและ

บคุลากรของผู้จดัการกองทรัสต์  และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีVมีความชํานาญในการดําเนินงานจดัหาผลประโยชน์
และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 

- ความเสีVยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ =นอยูก่บัความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
- ความเสีVยงจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนทีVเป็นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการจัดหา

ผลประโยชน์ 
- ความเสีVยงจากการชําระคา่เช่าพื =นทีVของผู้ เช่าช่วงพื =นทีVในทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั =งแรก 
- ความเสีVยงเกีVยวกบัการทีVผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์จะลงทนุไมใ่ห้ความยินยอมในการเปลีVยนตวัผู้ให้เชา่พื =นทีVจาก

ผู้ให้เช่าเดิมเป็นกองทรัสต์ 
- ความเสีVยงเกีVยวกบัคูแ่ขง่ทางการค้าในการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์ 

 
3) ความเสีVยงเกีVยวกบัความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์ลงทนุ 

- ความเสีVยงเกีVยวกบัความเพียงพอของทีVจอดรถเพืVอรองรับผู้มาใช้บริการของทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์ลงทนุ 
- ความเสีVยงเกีVยวกบัการใช้ประโยชน์บนพื =นทีVบางสว่นในโครงการสาทร สแควร์ ระหว่าง นอร์ท สาธร เรียลตี = และ นอร์ท 

สาธร โฮเต็ล 
- ความเสีVยงเกีVยวกบัการใช้ประโยชน์ทางเชืVอมระหวา่งสถานีรถไฟฟ้า BTS  
- ความเสีVยงเกีVยวกบัสทิธิของกองทรัสต์ในการใช้เครืVองหมายทางการค้าคําว่า "SATHORN SQUARE" เพืVอการประกอบ

กิจการโครงการสาทร สแควร์ 
- ความเสีVยงจากกรณีถูกเวนคืนทีVดินทีVกองทรัสต์ลงทุน ซึ� งทําให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้ทรัพย์สินทีVกองทรัสต์ลงทุนเพืVอ

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้  
- ความเสีVยงเกีVยวกับอสังหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกีVยวกับ

สิVงแวดล้อม การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักลา่วอาจสง่ผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิด
หลายด้าน 

- ความเสีVยงเกีVยวกบัภยัธรรมชาติอทุกภยัและการก่อวินาศภยั 
- ความเสีVยงเกีVยวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรัพย์สินในกรณีทีVทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทนุครั =งแรกเกิด

ความเสยีหายอาจไมคุ่้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีVกองทรัสต์อาจสญูเสยี 
- ความเสีVยงเกีVยวกับอสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์ถือครองนั =นอาจมีค่าใช้จ่ายเกีVยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพิVมขึ =น รวมทั =ง

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตา่งๆ เพิVมขึ =น 
 
4) ความเสีVยงเกีVยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ 

- ความเสีVยงเกีVยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จากปัจจยัต่างๆ ซึVงอาจสง่ผลกระทบทางลบให้มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

- ความเสีVยงเกีVยวกบัการดําเนินการของกองทรัสต์เพืVอให้ได้มาซึVงอสงัหาริมทรัพย์ 
- ความเสีVยงเกีVยวกับกําไรขั =นต้นทีVได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับ

ผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยั 
- ความเสีVยงเกีVยวกบัมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทนุตามการประเมินคา่โดยบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ ไมไ่ด้

เป็นเครืVองแสดงมลูคา่ทีVแท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไมส่ามารถรับประกนัได้ว่าราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์นั =นจะ
เป็นไปตามทีVประเมิน ไมว่า่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

5) ความเสีVยงเกีVยวกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทนุ 

- ความเสีVยงอนัเกิดจากการทีVตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดคอ่นข้างใหม ่

- ความเสีVยงเกีVยวกบัราคาของหนว่ยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
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- ความเสีVยงเกีVยวกับผลตอบแทนทีVผู้ ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์ทีVน้อยกว่าผลตอบแทนทีVกองทรัสต์ได้รับจากการ
ดําเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทนุ 

- ความเสีVยงเกีVยวกบัผลการดําเนินงานจริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัจากประมาณการกําไรไม่ว่าโดยชดัแจ้ง
หรือโดยปริยาย 

- กองทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึVงมลูคา่ของสทิธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าทีVเหลอือยู ่และ
จะมีผลให้มลูคา่หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามสว่นไปด้วย 

- ความเสีVยงเกีVยวกบัมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยอาจมีการเปลีVยนแปลง ซึVงไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลีVยนแปลง
ดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรือต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์  

- การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
- ความเสีVยงเกีVยวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และการซื =อขายหน่วยทรัสต์ในตลาด

หลกัทรัพย์ 
- ความเสีVยงทางการเมือง เนืVองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองเกิดขึ =นอาจส่งผลกระทบต่อ

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทย ซึVงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่สถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์  

- ความเสีVยงจากการขาดสภาพคลอ่งในการซื =อขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
15) การเลิกกองทรัสต์ 
ภายหลงัการจดัตั =งกองทรัสต์ ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์เมืVอปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี = 

1. เมืVอจํานวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย 
2. เมืVอมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกั และผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินการเพืVอให้กองทรัสต์ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

เป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ห้าร้อยล้านบาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน
หนึVงปีนบัแตว่นัทีVจําหนา่ยไปซึVงทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

3. กรณีทีVมีเหตตุ้องเปลีVยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ ทีVมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์รายใหมไ่ด้ภายในทีVสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นบัแตว่นัทีVการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้จดัการกองทรัสต์ราย
เดิมสิ =นสุดหรือทรัสตีได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการขอมติทีVประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืVอแต่งตั =งผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหมแ่ล้วแตย่งัไมส่ามารถแตง่ตั =งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมไ่ด้ ในกรณีดงักลา่วนี = ให้ทรัสตีขอมติทีVประชุม
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการเลกิกองทรัสต์  

4. เมืVอมีเหตตุ้องเปลีVยนแปลงทรัสตี แตม่ิอาจแตง่ตั =งทรัสตีรายใหมเ่พราะมีเหตอุนัมิอาจหลกีเลีVยงได้ และผู้มีสว่นได้เสียได้
ร้องขอตอ่ศาลให้มีการแตง่ตั =งทรัสตีรายใหมแ่ล้ว แตม่ิอาจแตง่ตั =งได้ 

5. เมืVอทีVประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ทีVกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 
 
16) การดาํเนินการเมื�อมีการเลิกกองทรัสต์ 

เมืVอกองทรัสต์สิ =นสุดลง ให้ทรัสตีทําหน้าทีVต่อไปเพืVอรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นกรณีทีV
กองทรัสต์สิ =นสดุลงเนืVองจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบญัชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ ชําระบญัชี หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แล้วแต่
กรณี เป็นผู้รวบรวม จําหนา่ย หรือจดัสรรทรัพย์สนิจนเสร็จสิ =น 
 
การชําระสะสางหนี =สนิและคา่ใช้จ่ายเมืVอกองทรัสต์สิ =นสดุลง ให้เป็นไปตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี = 

(1) คา่ใช้จ่ายทีVเกิดจากการรวบรวม จําหนา่ย และจดัสรรทรัพย์สนิ 

(2) คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรทีVต้องชําระและทีVค้างชําระ 

(3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ รับ
ประโยชน์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ของพระราชบญัญัติทรัสต์ และค่าใช้จ่ายทีVเกีVยวกับหรือเกีVยว
เนืVองมาจากการจดัการกองทรัสต์ทีVทรัสตีมีสทิธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ และคา่ตอบแทนทรัสตี 

(4) หนี =อยา่งอืVน 
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ในกรณีทีVกองทรัสต์มีไมเ่พียงพอทีVจะจดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี =ในลําดบัใด ให้จดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี =ใน
ลาํดบันั =นโดยวิธีการเฉลีVยตามสดัสว่นของมลูหนี = 
 
เมืVอได้หกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนี =ตามวรรคหนึVงแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จดัสรรให้แก่บคุคลตามทีVกําหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั =งทรัสต์ ในกรณีทีVสัญญาก่อตั =งทรัสต์ มิได้กําหนดไว้ให้บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ทีVคงเหลือตกแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 
 
ในการรวบรวม จําหน่าย หรือจดัสรรทรัพย์สินข้างต้น หากสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ เงืVอนไข และวิธีการให้
ปฏิบตัิเป็นประการใด ทรัสตี ผู้ ชําระบญัชี หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีหน้าทีVต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศดงักลา่ว 
 
17) ที�ปรึกษาทางการเงนิ  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

170/29-30 อาคารโอเชีVยนทาวเวอร์ ชั =น 11 ซอยสขุมุวิท 16  
     ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
18) นายทะเบียน    บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
    93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

19) ผู้สอบบัญชี   บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
    195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
    ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม 10120 

 
20) รอบระยะเวลาบัญชี                1 ตุลาคม - 30 กันยายน (โดยวันสิ =นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแรกคือวันทีV  30 

กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 
21) นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ 
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี = 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีVปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีVจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั =นได้แก่ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี
และประโยชน์ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี (ถ้ามี) ทั =งนี = ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั =งต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีทีVกองทรัสต์มีการเพิVมทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกวา่ 4 ครั =งตอ่รอบบญัชีก็ได้ เพืVอประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดย กําไรสทุธิทีVปรับปรุง
แล้วข้างต้น ให้หมายถึงกําไรสทุธิทีVอ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ซึVงได้รวมการชําระคืนเงินต้นตามทีVระบใุนสญัญา
เงินกู้  (ถ้ามี) แล้ว 

2. ในกรณีทีVกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่จะไมม่ีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
3. ในกรณีทีVมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ

ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนและปิดสมดุทะเบียนเพืVอระบชืุVอผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ภายในกําหนดเวลาดงันี = 
3.1 ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี

บญัชี ภายในเก้าสบิ (90) วนันบัแตว่นัสิ =นรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไมเ่กินสามสบิ (30) วนันบัแต่
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพืVอกําหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVมีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

3.2 ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี (หากมี) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์
ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีภายในเก้าสิบ (90) วนันบัแต่วนัสิ =นรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับไตร
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มาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพืVอกําหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVมีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

4. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVมีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืVอการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เกินกว่าอตัราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันั =นจะไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นทีVถือหนว่ยทรัสต์เกินกวา่อตัราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
22) ข้อจาํกัดในการจ่ายผลประโยชน์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพืVอการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่นการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั =งนี = หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราทีVประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันั =นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีVถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อตัราตามประกาศดงักลา่ว 
 
23) ขั Kนตอนการเพิ�ม/ลดทุนของกองทรัสต์ 
23.1 กระบวนการเพิVมทนุ 

1. การเพิVมทนุต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั =งกองทรัสต์ และกฎหมายตา่งๆ ทีVเกีVยวข้อง โดยจะต้องได้รับมติ
จากทีVประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้อนมุตัิการเพิVมทนุ เว้นแต่กรณีทีVเป็นการเพิVมทนุโดยมีการระบุแผนการเพิVมทุนไว้เป็น
การลว่งหน้าอยา่งชดัเจนแล้ว 

2. ในกรณีทีVเป็นการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืVอการเพิVมทนุแบบมอบอํานาจทัVวไป (General Mandate) ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีทีVแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิVมทนุจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีVเกีVยวข้อง และตามแนวทางทีVสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

3. การเพิVมทนุต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึVงปี นบัแตว่นัทีVทีVประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิVมทนุ 
4. ในกรณีทีVเป็นการเพิVมทนุเพืVอลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิVมเติม ต้องผ่านกระบวนการเกีVยวกบัการได้มาซึVงทรัพย์สินหลกั

และอปุกรณ์ตามทีVกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์และสญัญาทีVเกีVยวข้อง และหากเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผ่านการดําเนินการตามทีVกําหนดในสญัญา
ก่อตั =งทรัสต์และสญัญาทีVเกีVยวข้อง 

5. การเพิVมทนุโดยเสนอขายหนว่ยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วทรัสต์ซึVงถือ
หนว่ยทรัสต์เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสยีงทั =งหมดของผู้ ถือหนว่ทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการ
เพิVมทนุ  

6. ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหนว่ยทรัสต์ทีVออกใหม ่
 
23.2 กระบวนการลดทนุ 

1. การลดทนุต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั =งกองทรัสต์ และกฎหมายตา่งๆ ทีVเกีVยวข้อง โดยจะต้องได้รับมติ
จากทีVประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้อนมุตัิการลดทนุ เว้นแต่กรณีทีVเป็นการลดทนุโดยมีการระบแุผนการลดทนุไว้เป็นการ
ลว่งหน้าอยา่งชดัเจนแล้ว 

2. การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ หากเป็นไปตามเหตดุงัต่อไปนี = ผู้จดัการกองทรัสต์อาจดําเนินการลดทนุชําระ
แล้วของกองทรัสต์โดยไมต้่องได้รับมติอนมุตัิจากทีVประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก็ได้ 
- กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีV เหลืออยู่ภายหลังจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั =งนี = ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
กองทรัสต์ไมม่ีกําไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

- กองทรัสต์มีการเพิVมทนุเพืVอให้ได้มาซึVงอสงัหาริมทรัพย์เพิVมเติม แต่ปรากฏเหตขุดัข้องในภายหลงัทําให้ไม่สามารถ
ได้มาซึVงอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

- กองทรัสต์มีรายการคา่ใช้จ่ายทีVไมใ่ช่เงินสดและไมม่ีเหตตุ้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสทุธิทีVปรับปรุงแล้ว 
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3. การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ด้วยวิธีการลดมลูคา่หนว่ยทรัสต์ให้ตํVาลงเทา่นั =น 
4. ภายหลงัจากทีVดําเนินการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิ =น ผู้จดัการกองทรัสต์จะเฉลีVยเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีV

มีชืVออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ โดยคํานวณมลูค่าหน่วยทรัสต์ทีVใช้ในการลดทนุ
ชําระแล้วจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์  ทั =งนี = เงินทีVเฉลีVยคืนต้อง
มิได้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ 

 
24) ข้อจาํกัดในการโอน 
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ สามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแตก่รณีตอ่ไปนี = 

1. การโอนหน่วยทรัสต์นั =นเป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั ซึVงรวมถึงบริษัทฯ 
และทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่วยทรัสต์) เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ทั =งหมด หรือ ไม่เป็นไป
ตามประกาศทีVเกีVยวข้องตามทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

2. การโอนหน่วยทรัสต์นั =นเป็นเหตุให้ผู้ ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ทั =งหมด หากในอนาคตกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึVงเป็นการลงทุน
เพืVอให้ได้มาซึVงกรรมสิทธิ�ในทีVดิน ซึVงการถือครองทีVดินในประเทศไทยมีข้อกําหนดของกฎหมายเกีVยวกับสดัส่วนการ
ลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าว  

 
25) การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั =งบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ให้กับกองทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ทีVจองซื =อในการเสนอขายครั =งนี =แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื =อสามารถใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสูร่ะบบซื =อขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัที ทั =งนี = เพืVอให้ผู้จองซื =อ
สามารถขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ทนัทีทีVตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เริVมทําการซื =อ
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ซึVงแตกต่างจากกรณีทีVผู้จองซื =อจะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื =อหลกัทรัพย์จะไม่สามารถขาย
หนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้ จนกวา่จะได้รับใบทรัสต์ ดงันั =น ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครั =งนี = ผู้จองซื =อสามารถ
เลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึVงใน 3 กรณี ดงัตอ่ไปนี =คือ 

1. ในกรณีทีVผู้ จองซื =อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื =อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการสง่มอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีVได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชืVอ ทีVอยู่ทีVระบไุว้ในใบจองซื =อภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดทําการจองซื =อ
หน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวนัปิดทําการจองซื =อ) ในกรณีนี = ผู้ ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทีVได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) ได้จนกวา่จะได้รับใบทรัสต์ ซึVงอาจจะได้รับภายหลงัจากทีVหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื =อขายในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 

2. ในกรณีทีVผู้ จองซื =อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ กล่าวคือ จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัท
หลกัทรัพย์ ซึVงผู้จองซื =อจะต้องมีบญัชีซื =อขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี = นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชืVอของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพืVอผู้ฝาก” และศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVบริษัทหลกัทรัพย์นั =นฝากอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื =อภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซื =อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะบนัทึกยอดบญัชี
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีVผู้จองซื =อฝากไว้ ในกรณีนี = ผู้ ทีVได้รับจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีVได้รับการจดัสรรในตลาด
หลักทรัพย์ (SET) ได้ทันทีทีVตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทําการซื =อขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ (SET) 

ในกรณีทีVผู้จองซื =อเลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 2. ชืVอของผู้จองซื =อในใบจองซื =อจะต้องตรงกบัชืVอเจ้าของบญัชีซื =อ
ขายหลกัทรัพย์ทีVผู้ จองซื =อประสงค์ทีVจะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนั =นแล้ว ผู้จดัการ
กองทรัสต์ขอสงวนสทิธิทีVจะดําเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื =อ ดงัมีรายละเอียดและวิธีการตามข้อ 1. แทน 

3. ในกรณีทีVผู้ จองซื =อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีVจะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ จองซื =อ
ประสงค์ทีVจะฝากหนว่ยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 ในกรณีนี = กองทรัสต์จะดําเนินการ
นําหน่วยทรัสต์ทีVได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
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จํานวนหนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีVผู้จองซื =อได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซื =อภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซื =อ และหากผู้จองซื =อต้องการจะถอน
หน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 ผู้จองซื =อสามารถติดต่อได้ทีVศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึVงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีVศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทั =งนี = การถอน
หน่วยทรัสต์ทีVฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันั =น ผู้
จองซื =อทีVนําฝากหน่วยทรัสต์ในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ทนัภายในวนัทีVหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เริVมทําการซื =อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ (SET)  

ทั =งนี = หากผู้จองซื =อไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึVงในใบจองซื =อ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้
จองซื =อตามข้อ 1. ให้แก่ผู้จองซื =อ 
 
26) การคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้จัดทําและสง่รายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึVง
ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ว ต่อสํานกังาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาสนั =น นอกจากนี = ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะจดัทําและสง่รายงานทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30 
วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดย การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์มีหลกัเกณฑ์ ดงันี = 

1. ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินต้องเป็นบคุคลทีVได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.ตามประกาศสํานกังานสํานกังาน 
ก.ล.ต. เกีVยวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั 

2. การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกินสองครั =ง 
3. ต้องดําเนินการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามรูปแบบทีVกําหนดในสญัญาเพืVอวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
4. ต้องมีการสอบทานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิทกุหนึVงปีนบัแตว่นัทีVมีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเต็มรูปแบบครั =งลา่สดุ 

 
27) หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที�มูลค่าหน่วยทรัสต์ไม่ถกูต้อง 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งเปิดเผยเหตุการณ์และการเปลีVยนแปลงโดยทนัทีและแก้ไขนําส่งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

28) สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิและความรับผิดชอบเป็นไปตามทีVกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ ดงันี = 
1. การเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทน หรือลกัษณะของการเป็นหุ้นสว่นหรือ

ลักษณะอืVน ๆ ระหว่างทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และในระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน และมิได้ทําให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีความรับผิดในกรณีทีVทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี =ให้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 
หรือเจ้าหนี =ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และเจ้าหนี =ของกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี =ได้จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เทา่นั =น  

2. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ไมเ่กินไปกวา่เงินกําไรภายหลงัจากหกัคา่ใช้จ่าย การ
ชําระคืนเงินต้นจากการกู้ยืมทีVถึงกําหนดชําระ และ/หรือภาระผกูพนัอืVนๆทีVถึงกําหนดชําระ (ถ้ามี) โดยพิจารณาสถานะ
เงินสด และค่าสํารองต่าง ๆ ตามทีVกฎหมายอนญุาตให้กองทรัสต์หกัได้ และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
จํานวนทนุของกองทรัสต์ทีVปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นตํVากวา่มลูคา่หนว่ยทรัสต์ 

3. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ�และสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดย
เด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียวไม่ว่าส่วนหนึVงส่วนใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจากบคุคลภายนอกในกรณี
ทีVทรัสตี และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จดัการกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามทีVกําหนดไว้ในสญัญานี = หรือพระราชบญัญัติทรัสต์
อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทั =งนี = ตามหลกัเกณฑ์ทีVพระราชบญัญัติ 
ทรัสต์กําหนด 



28 

 

4. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมต้่องรับผิดตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอืVนใดเพิVมเติมให้แก่กองทรัสต์หลงัจากทีVได้
ชําระเงินคา่หนว่ยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดอืVนใดเพิVมเติมอีกสาํหรับหนว่ยทรัสต์ทีVถือนั =น 

5. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซกัถาม และแสดงความเห็น
เกีVยวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีVกฎหมายทีVเกีVยวข้อง
และสญัญานี =กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ซึVงให้ถือเป็นอํานาจและดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี 

6. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิลงมติเพืVอแก้ไขเพิVมเติมสญัญาก่อตั =งทรัสต์ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยเป็นไปตาม
เงืVอนไขและหลกัเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ 

7. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิทีVจะได้รับเงินคืนเมืVอเลกิกองทรัสต์ หรือลดทนุ 
 
29) ช่องทางที� ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสาํเนาสัญญาก่อตั Kงทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสญัญาก่อตั =งทรัสต์ได้ทีVผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทําการของผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี 
 

30) ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ชื�อบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั  
วันที�จดทะเบียนจัดตั Kงบริษัท  9 มกราคม พ.ศ.2558 

การได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในการปฏิบตัิหน้าทีVผู้จดัการกองทรัสต์เพืVอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) เมืVอวนัทีV 27 พศจิกายน พ.ศ.
2558 
ทุนจดทะเบียน  10 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่ทีVตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

โครงสร้างการถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 ชื�อ จาํนวนหุ้นที�ถอื ร้อยละของจาํนวนหุ้นที� 
จาํหน่ายได้แล้วทั Kงหมด 

1 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
Univentures Public Company Limited 

999,970 99.997 

2 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติ =ง จํากดั  
Univentures Consulting Company Limited 

15 0.0015 

3 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั  
Univentures Asset Management Limited 

15 0.0015 

 รวม 1,000,000 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

โครงสร้างของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีVบริหารจดัการกองทรัสต์ ด้วยความระมดัระวงั ซืVอสตัย์สจุริต เพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์ และ
เป็นไปตามสญัญาก่อตั =งทรัสต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัทีVให้ไว้เพิVมเติมในเอกสารทีVเปิดเผยต่อผู้ลงทุน โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีVสาํคญัดงัตอ่ไปนี = 

1. ยืVนคําขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานผลการเสนอขายหน่วยทรรัสต์ รวมทั =ง
จัดทําและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ทีVกําหนด อันได้แก่ มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยทรัสต์ งบ
การเงิน (ทั =งไตรมาสและรายปี) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี รายงาน Free Float ฯลฯ (ตาม
หลกัเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ สญัญาแต่งตั =งผู้ จัดการกองทรัสต์ หนังสือชี =ชวน รวมถึงข้อกําหนดทีV
เกีVยวข้องของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) รวมถึงข้อมลูทีVสงผลกระทบตอ่ราคาหน่วยทรัสต์ 
(ซึVงต้องมีการเปิดเผยทนัที เพืVอให้ผู้ลงทนุรับทราบ) 

2. กําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
3. ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาและ

กฎหมายตา่งๆ ทีVเกีVยวข้อง 

กรรมการบริหาร 
นายปณต สริวิฒันภกัด ี

กรรมการบริหาร 
นายสทิธชิยั ชยัเกรยีงไกร 

กรรมการอิสระ 
นายฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 
 

ฝ่ายการตลาดและพฒันา
ธรุกิจ 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และ
สนับสนุนการปฏิบติังาน 

หวัหน้าฝ่าย 
นายศุภชยั ดาํรงธนานุรกัษ์ 

หวัหน้าฝ่าย 
นายปภพ ศรอีรุโณทยั* 

 

หวัหน้าฝ่าย 
นางสาวจนัทราภรณ์  จนั* 

เจ้าหน้าที	หลกั 
นายบรรณภพ เพช็รคาํ 

 

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร 
และจดัการความเสี%ยง 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

นายอุรเสฎฐ นาวานุเคราะห ์
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4. ทํา due diligence ทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 
5. ดแูลและรักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้อยูใ่นสภาพทีVดีและพร้อมจดัหาผลประโยชน์ 
6. คดัเลือกผู้ ให้บริการรายอืVนทีVเกีVยวข้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ เช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิ ฯลฯ 
7. พิจารณาจดัทําประกนัภยัแก่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทีVเพียงพอและเหมาะสม 
8. จดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจําปีและตามทีVผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือทรัสตีร้องขอ 
9. พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
10. ในกรณีทีVต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืVอดําเนินการใดๆ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแสดงความเห็นและวิเคราะห์

ผลกระทบเพืVอเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตั =งผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฎิบตัิหน้าทีVในการ
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์แบง่เป็นคา่ธรรมเนียมพื =นฐาน (base fee) ในอตัราไมเ่กิน 0.3% ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ โดยมีการกําหนด
ขั =นตํVาทีV 12 ล้านบาทตอ่ปี (อาจมีการปรับขึ =นอตัราขั =นตํVาในกรณีทีVมีการเพิVมทนุ อนัสง่ผลให้มีการเพิVมงานหรือหน้าทีVของผู้จดัการ
กองทรัสต์) และคา่ธรรมเนียมผนัแปร (variable fee) ในอตัราไมเ่กิน 2% ของรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัปรับปรุงแล้ว ในแตล่ะ
รอบปีบญัชีตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั =งผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

31) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ชื�อบริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์    บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี = จํากดั 
วันที�จดทะเบียนจัดตั Kงบริษัท     13 กมุภาพนัธ์ 2539 
ทุนจดทะเบียน  638.60 ล้านบาท 
ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โครงการอาคารเชิงพาณิชย์และโรงแรม 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (99.99%) 
คณะกรรมการบริษัท  นายธนพล ศิริธนชยั  นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล และนายกําพล ปญุโสณี 
หน้าที�และความรับผิดชอบที�สาํคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVหลกัทีVเกีVยวกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี = 
1. จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้าลงทุนตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์เพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของ

กองทรัสต์  
2. บํารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุ ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายเกีVยวกบัการควบคมุอาคาร

และสิVงปลกูสร้าง กฎหมายสิVงแวดล้อม และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง โดยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
3. การจดัทําบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 
4. พฒันาและจดัให้มีแผนการโฆษณาแผนการสง่เสริมการขายสาํหรับทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฎิบตัิ
หน้าทีVในการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพื =นฐาน (base fee) ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีสําหรับโครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ และ ไมเ่กิน 60 ล้านบาทต่อปีสําหรับโครงการสาทร สแควร์ และค่าธรรมเนียมผนัแปร (variable fee) 
ในอัตราไม่เกิน 8% ของรายได้จากการให้เช่าพื =นทีVทั =งหมดของแต่ละโครงการ ตามทีVกําหนดในสัญญาแต่งตั =งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
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32) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ณ วนัทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
 
ลาํดับ ชื�อ-สกุล จาํนวน

หน่วยทรัสต์ที�ถอื 
ร้อยละของหน่วยทรัสต์

ที�ออกจาํหน่าย 
1 บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 204,500,000 25.098% 

2 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 67,500,000 8.284% 

3 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 65,000,000 7.977% 

4 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 55,000,000 6.750% 

5 บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 50,000,000 6.136% 

6 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 40,000,000 4.909% 

7 บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 35,000,000 4.296% 

 ธนาคารออมสนิ 35,000,000 4.296% 

8 กองทนุสาํรองเลี =ยงชีพ  เค มาส เตอร์ พลู ฟันด์ ซึVงจดทะเบียนแล้ว 10,293,500 1.263% 

9 บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)  10,000,000 1.227% 

 สาํนกังานประกนัสงัคม  10,000,000 1.227% 

10 นาง เชอรีV จรัญวาศน์ 9,655,000 1.185% 

 รวม (Total) 591,948,500 72.65% 

 

33) จาํนวนผู้ถอืหน่วยทรัสต์และการกระจายการถอืหน่วยทรัสต์ (ณ วนัทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
 
 จาํนวนราย จาํนวนหน่วย ร้อยละของ

หน่วยทรัสต์ที�
ออกจาํหน่าย 

1. ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที�เป็น Strategic unitholders    

1.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิมทีVสามารถควบคมุ
กิจการทรัพย์สนิหลกั 

1 204,500,000 25.098% 

1.2 กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร ของบคุคลตาม 
1.1 รวมถึงบคุคลทีVมีความสมัพนัธ์ 

17 4,127,500 0.507% 

1.3 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVถือหนว่ยทรัสต์ > 5%  - - - 

1.4 ผู้มีอํานาจควบคมุของกองทรัสต์และทรัสตี - - - 

2. ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายย่อยที�ถอืไม่ตํ�ากว่า 1 หน่วย
การซื Kอขาย 

813 606,172,500 74.395% 

3. ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายย่อยที�ถอืตํ�ากว่า 1 หน่วยการ
ซื Kอขาย 

- - - 

รวมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทั Kงสิ Kน 831 814,800,000 100.000% 
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34) ผู้ถอืหน่วยต่างด้าว (ณ วนัทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
กองทรัสต์มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุตา่งด้าว 5 ราย ถือหนว่ยทรัสต์รวมกนั 700,000 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทนุชําระแล้ว 
 
35) สถติ ิ

*  ประกอบไปด้วย: (1) สิทธิการเช่าพื;นที�บางส่วนในอาคารและงานระบบของอาคารสํานกังานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวมพื;นที�ในส่วนที�
ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) (2) กรรมสิทธิKในเฟอร์นิเจอร์ เครื�องมือและอปุกรณ์ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (3) สิทธิการเช่าช่วง
ที�ดิน อาคารและงานระบบของอาคารสํานกังานโครงการสาทร สแควร์ และ (4) กรรมสิทธิKในเฟอร์นิเจอร์ เครื�องมือและอปุกรณ์ โครงการสาทร สแควร์ 

**ประกอบไปด้วย: (1) ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี (2) ดอกเบี;ยค้างรบั และ (3) สินทรพัย์อื�น 

***ประกอบไปด้วย: (1) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรบัล่วงหนา้ (2) เงินมดัจํารบัจากลูกค้า(3) ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย (4) ค่าธรรมเนียมทรัสตี
และผู้รบัฝากทรพัย์สินค้างจ่าย (5) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย (6) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชีค้างจ่าย (7) ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย์
ค้างจ่าย (8) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และ (9) หนี;สินอื�น 

 

 

 

 

 

จัดทาํโดย 
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
 

ข้าพเจ้าของรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี =ครบถ้วนและถกูต้องทกุประการ 
 
 
                           
                                                     

                                                                               

              นายวรวรรต ศรีสอ้าน                           นายอรุเสฏฐ นาวานเุคราะห์ 
                  ผู้ รับมอบอํานาจ                                ผู้ รับมอบอํานาจ 

 
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จาํกดั 

 

วันที� 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

(หน่วย: บาท) 
การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สิน  

(หน่วย: บาท) 

 ต่อหน่วย  รวม 
เงนิสดและ

รายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิลงทุนตาม
ราคายุติธรรม* 

ทรัพย์สินอื�น** 
เงนิกู้จากสถาบัน

การเงนิ 
หนี Kสินอื�น*** 

30 มีนาคม 59 10.0034 8,150,766,757.11 800,390,926.41 9,905,941,779.33 347,561,592.65 2,000,000,000.00 903,127,541.28 
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ภาคผนวก 1 : งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสําหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที�  1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ถงึวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ข้อมลูทีVระบใุนหวัข้อนี =ทีVไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นข้อมลูในลกัษณะทีVเป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต (Forward-
looking Statement) โดยข้อมลูดงักลา่วอยูบ่นข้อสมมติฐานหลายประการ และอยู่ภายใต้ความเสีVยงและความไม่แน่นอนบาง
ประการ ซึVงอาจทําให้ผลทีVเกิดขึ =นจริงแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจากทีVประมาณการไว้ ทั =งนี = ข้อมลูในสว่นนี =ไมค่วรถกูพิจารณาว่า
เป็นคํารับรอง คํารับประกนั หรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานทีVถกูต้องของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทีV
ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรถกูพิจารณาว่าประมาณการดงักลา่วจะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุล เนืVองจากข้อมลูดงักล่าว
จดัทําบนสมมติฐานในช่วงเวลาทีVจดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเทา่นั =น 
 
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีVแท้จริงอาจจะแตกตา่งจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามทีVปรากฎใน
ประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี =ประมาณการกําไรและเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์จะไม่ได้รับการปรับปรุง
สาํหรับเหตกุารณ์ใดๆทีVเกิดขึ =นภายหลงัวนัทีVทีVหนงัสอืชี =ชวนมีผลบงัคบัใช้  
 
ข้อมลูในสว่นนี =อยูบ่นสมมติฐานหลายประการ โดยอ้างอิงจากข้อมลูในอดีต ประกอบกบัข้อมลูจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึVง
แม้จะมีการระบตุวัเลข ซึVงผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และทีVปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตสุมผล 
ณ วนัทีVจดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แตส่มมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน
และความเสีVยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันทีVสําคัญจํานวนมาก ซึVงผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และทีVปรึกษาทางการเงินไมส่ามารถควบคมุได้ อีกทั =งยงัตั =งอยูบ่นสมมติฐานเกีVยวกบัการตดัสินใจทางธุรกิจใน
อนาคตทีVอาจเปลีVยนแปลงได้ ดงันั =นผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และทีVปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรอง
ได้วา่ประมาณการดงักลา่วจะเกิดขึ =นจริง ข้อมลูทางการเงินทีVคาดการณ์ในเอกสารฉบบันี =อาจมีความแตกต่างจากผลทีVเกิดขึ =น
อยา่งมีนยัสาํคญั ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการในสว่นนี = 
 

ตารางงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาํหรับงวด 12 เดือน 
 ตั Kงแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 947.23   
รายได้อืVน 136.77   
รายได้ขั Kนต้น 1,083.99   
คา่ใช้จา่ยทีVเกีVยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (228.07)  
รายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 855.92   
ดอกเบี =ยรับ 1.12   
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ฯ   
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (56.84)   
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ (18.25)   
คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ (8.68)   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (3.16)   
คา่ใช้จา่ยอืVนในการบริหารกองทรัสต์ (5.93)   
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตดัจําหนา่ย (39.61)   
ต้นทนุการเงิน (84.94)   
รวมค่าใช้จ่าย (217.41)   
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 639.63   
บวกกลบั คา่เชา่พื =นทีVอาคารทีVมิได้จ่ายเป็นเงินสด* 5.98   
            สภาพคลอ่งสว่นเกินทีVเกิดจากการตดัจําหนา่ยคา่ธรรมเนียมการกู้ ** 9.59   
หกัออก รายได้จากคา่เชา่และบริการทีVมิได้รับชําระเป็นเงินสดจริง*** (1.08)  
กาํไรสุทธิที�อ้างอิงสถานะเงนิสด 654.11   
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บวกกลบั สภาพคลอ่งสว่นเกินทีVเกิดจากการตดัจําหนา่ยคา่ใช้จา่ย 
             ในการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์**** 39.61   
ประมาณการเงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 693.72   
ประมาณการเงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิ 
ลดทุนต่อหน่วย (บาท)  

 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) 100 95 
 -  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.8028 0.7602 
 -  เงินลดทนุต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินที�เกิดจากการตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายใน 

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ )บาท(  0.0486 
 

0.0486 
 0.8514 0.8088 
* ส่วนต่างเกิดจากแนวทางการลงบญัชีซึ�งจะรบัรู้ค่าเช่าพื;นที�อาคารเป็นค่าเช่าเฉลี�ยตลอดสญัญาตามวิธีเส้นตรง ดงันั;นจึงมีความแตกต่างจาก
ค่าเช่าที�ต้องจ่ายจริงในแต่ละช่วงเวลา 
** ส่วนต่างเกิดจากแนวทางการลงบญัชีซึ�งจะรบัรู้ดอกเบี;ยจ่ายด้วยวิธีการอตัราดอกเบี;ยที�แท้จริงซึ�งคิดคํานวณจากอตัราดอกเบี;ยตลอดสญัญา
เงินกู้ ดงันั;นจึงมีความแตกต่างจากดอกเบี;ยที�ต้องจ่ายจริงในแต่ละช่วงเวลา 
*** ส่วนต่างเกิดจากแนวทางการลงบญัชีซึ�งจะรับรู้รายได้เป็นค่าเฉลี�ยของราคาค่าเช่าตลอดสญัญา ดงันั;นสญัญาเช่าที�มีการกําหนดการปรับ
ราคาเช่าในช่วงอายสุญัญาเช่านั;นจะทําให้เงินสดที�ได้รบัจากค่าเช่ากบัรายได้ที�บนัทึกบญัชีแตกต่างกนั 
**** ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ กองทรัสต์ฯจะจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินที�เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์โดยทําการลดเงินทนุ 
 

อตัราเงินจ่ายจากตารางข้างต้นคํานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 100 ของเงินสดสทุธิทีVสามารถนํามาจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ ราคาทรัพย์สนิทีVลงทนุทีV 10,000 ล้านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ทีV 10 บาทต่อหน่วย ซึVงเป็น
เพียงการแสดงประมาณการงบกําไรขาดทนุสาํหรับงวด 12 เดือน ตั =งแตว่นัทีV 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และไมอ่าจรับรองผลได้ 
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ภาคผนวก 2 : สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที�เกี�ยวข้องกับกองทรัสต์ 

1 สัญญาเช่าช่วงที�ดิน อาคารสาํนักงาน สิ�งปลูกสร้าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี = จํากดั 
ผู้เช่าช่วง ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพืVอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
เจ้าของทรัพย์สิน สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
ทรัพย์สินที�เช่า
ช่วง 

ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงให้เช่าช่วงและผู้ เช่าช่วงตกลงเช่าช่วงพื =นทีVพร้อมสิVงปลูกสร้างเฉพาะส่วนอาคาร
สาํนกังาน (ไมร่วมอาคารโรงแรม) ซึVงประกอบด้วย: 

1. ทีVดิน ซึVงเป็นทีVตั =งของอาคารสํานกังานโครงการสาทร สแควร์ ซึVงรวมถึงทีVจอดรถใต้ดินซึVงอยู่
ภายใต้ทีVดินดงักลา่ว 

2. อาคารสาํนกังานโครงการสาทร สแควร์ ซึVงรวมถึงทีVจอดรถใต้ดินซึVงอยูภ่ายใต้อาคารดงักลา่ว 
3. อาคารและสิVงปลกูสร้างและสิVงอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ซึVงเป็นสว่นควบของอาคารหรือสิVง

ปลกูสร้างดงักลา่วทั =งหมดทีVจะก่อสร้างขึ =นบนอาคารตามข้อ 2.  ซึVงได้ปลกูสร้างบนทีVดินตาม
ข้อ 1. ในอนาคตและตกเป็นกรรมสิทธิ�ของเจ้าของทรัพย์สินในอนาคตตามเงืVอนไขของ
สญัญานี = 

4. งานระบบตา่งๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถึงเครืVองกําเนิดไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง ระบบ
สขุาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายนํ =า ระบบ
บําบดันํ =าเสีย ระบบการเตือนการป้องกนัและระงับอคัคีภยั ระบบสืVอสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภยั ระบบจอดรถ ระบบจดัการจราจร ระบบควบคมุการเข้าออกอาคาร ระบบโทรทศัน์
วงจรปิด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบนัไดเลืVอน ระบบเครืVองกลหรือระบบอืVนๆ ทีV
จําเป็นตอ่การป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ทีVมีผลต่อสขุภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ ใช้
อาคาร โดยทั =งนี =ให้สอดคล้องตามทีVพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กําหนดไว้
เกีVยวกบัระบบขั =นพื =นฐาน 

เงื�อนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่าช่วง 

ทั =งนี = เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอืVนเงืVอนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าช่วงเป็นดงัตอ่ไปนี = 
1. ผู้ ให้เช่าช่วงได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบถึงการทําสญัญาฉบบันี = และได้ดําเนินการให้

เจ้าของทรัพย์สินลงนามในหนงัสือยินยอมและอนญุาตต่างๆ และสง่มอบให้กบัผู้ ให้เช่าช่วง
เป็นทีVเรียบร้อยแล้ว 

2. ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงปลอดสทิธิ หรือภาระติดพนัทางทะเบียนใดๆอนัจะทําให้ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง
ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ทีVกองทรัสต์สามารถลงทนุได้ตามทีV
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือทําให้ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าช่วงทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงทั =งหมดได้ 

3. มีการเข้าทําสญัญาแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการสาทร สแควร์ และสญัญาแต่งตั =ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ โดยคูส่ญัญาทีVเกีVยวข้อง 

4. มีการเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการโดยคูส่ญัญาทีVเกีVยวข้อง 
5. มีการเข้าทําสญัญาเช่าพื =นทีVอาคารสาํนกังาน สิVงปลกูสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวน

เชอร์ อีโคเพลก็ซ์โดยคูส่ญัญาทีVเกีVยวข้อง 
6. ผู้ เช่าช่วงเข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสีVยงภยัจากการบาดเจ็บ

ร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี = ผู้ เช่าช่วง และ/หรือ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (จํากัดเฉพาะค่าเช่าทีVดิน) และ/หรือผู้ ให้กู้ ของ
กองทรัสต์ (ถ้ามี)(จํากดัเฉพาะดอกเบี =ย) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมโดยตรงและเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัทรัพย์สินทีVเช่า
ช่วง 
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7. ได้มีการจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัสาํหรับความเสีVยงภยัทรัพย์สินในสว่นของทรัพย์สินทีVเช่า
ช่วง โดยมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินทั =งหมด (ร้อยละ 100) ตามวิธี
ต้นทนุทดแทนรวมอปุกรณ์ก่อนหกัค่าเสืVอมราคา (โดยไม่รวมมลูค่าทีVดิน) เพืVอให้เพียงพอต่อ
การทดแทนมลูคา่ของทรัพย์สนิในกรณีทีVทรัพย์สนิดงักลา่วชํารุดเสยีหาย 

การจดทะเบียน
การเช่าช่วง 

ใ น วั น ทีV ล ง น า ม ใ น สัญ ญ า ฉ บั บ นี = ห รื อ วั น ทีV คู่ สัญ ญ า จ ะ ไ ด้ ต ก ล ง กั น  แ ต่ ทั =ง นี =ไ ม่ เ กิ น 
45 วนันบัแตว่นัทีVกองทรัสต์ได้จดัตั =งขึ =นตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพืVอธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 
ผู้ให้เช่าช่วงและผู้ เช่าช่วงจะดําเนินการให้มีการจดทะเบียนสญัญาเช่าช่วงฉบบันี = ณ สํานกังานทีVดินทีV
เกีVยวข้องให้แล้วเสร็จเพืVอให้สญัญาฉบบันี =มีผลสมบรูณ์บงัคบัใช้ได้ตามกฎหมาย 
ทั =งนี = คู่สญัญาอาจตกลงแก้ไขเปลีVยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในสญัญาฉบบันี =ได้ โดยหากคู่สญัญาตกลง
แก้ไขเปลีVยนแปลงข้อตกลงในสัญญาภายหลังจากการจดทะเบียนการเช่าช่วง คู่สญัญาจะต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเปลีVยนแปลงข้อตกลงดงักลา่วให้ถกูต้องและมีผลสมบรูณ์บงัคบัใช้ได้
ตามกฎหมาย 

ระยะเวลาการเช่า
ช่วง 

ประมาณ 25 ปี นบัแต่วนัทีVจดทะเบียนการเช่าช่วงเป็นต้นไป โดยจะสิ =นสดุในวนัทีV 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2583 

การต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วง 

ผู้ ให้เช่าช่วงจะแจ้งกองทรัสต์โดยไม่ชักช้าเมืVอผู้ ให้เช่าช่วงทราบว่าผู้ ให้เช่าช่วงจะได้รับสิทธิ และ/หรือ 
ได้ต่ออายสุญัญาเช่า ฉบบัลงวนัทีV 7 มกราคม พ.ศ. 2550 ระหว่าง เจ้าของทรัพย์สินในฐานะผู้ ให้เช่า 
และผู้ให้เช่าช่วงในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าหลัก") หรือไม ่
ในกรณีทีVผู้ให้เช่าช่วงได้รับสทิธิ และ/หรือ ได้ตอ่อายสุญัญาเช่าหลกัออกไปได้ และผู้ให้เช่าช่วงสามารถ
ตกลงในเงืVอนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาหลกัและได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สนิให้เชา่
ช่วงต่อได้แล้ว ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงทีVจะแจ้งเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญัญาฉบบันี =ให้ผู้ เช่าช่วง
ทราบภายใน 12 เดือนก่อนวนัทีVสญัญาเช่าช่วงฉบบันี =จะสิ =นสดุลง (ในกรณีทีVผู้ให้เช่าช่วงสามารถตกลง
ในเงืVอนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาหลกัและได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินให้เช่าช่วง
ต่อได้ภายในวนัทีV 7 ตลุาคม พ.ศ. 2582) หรือภายใน 15 วนั (ในกรณีทีVผู้ ให้เช่าช่วงสามารถตกลงใน
เงืVอนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาหลกัและได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินให้เช่าช่วงต่อ
ได้หลงัวนัทีV 7 ตลุาคม พ.ศ. 2582) ทั =งนี = ไมว่า่ในกรณีใดๆ ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงทีVจะแจ้งเงืVอนไขและราคา
ในการตอ่อายสุญัญาให้แก่ผู้ เช่าช่วงทราบไมน้่อยกวา่ 6 เดือนก่อนวนัทีVสญัญาเช่าช่วงฉบบันี =จะสิ =นสดุ
ลง 
ในการนี = ผู้ เช่าช่วงจะบอกกลา่วความประสงค์ในการเช่าช่วงทรัพย์สนิรวมทั =งมลูคา่และเงืVอนไขเบื =องต้น
ทีVเกีVยวข้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ ให้เช่าช่วงภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัทีVผู้ เช่าช่วงได้รับ
การแจ้งจากผู้ให้เช่าช่วง อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิดงักลา่วของผู้ เช่าช่วงจะไม่เป็นการผกูมดัผู้ เช่าช่วงใน
การเช่าช่วงทรัพย์สินทีVเช่าช่วง หากปรากฏเหตุการณ์ใดๆ ในภายหลงัซึVงอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่
สามารถลงทุนในทรัพย์สินทีVเช่าช่วงได้โดยทีVเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ =นจากการจงใจหรือความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ เช่าช่วงเอง หรือเป็นเหตุมาจากการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
หรือการขาดคณุสมบตัิจากการพิจารณาของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
หลงัจากนั =น ผู้ เช่าช่วงจะดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนุมตัิการเช่าช่วง
ภายใน 120 (หนึVงร้อยยีVสิบ) วนันบัจากวนัทีVกองทรัสต์บอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามทีVกําหนด
ข้างต้น หากกองทรัสต์ได้รับมติอนมุตัิการเช่าช่วง ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงดงักลา่วจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์แล้ว คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามในดําเนินการต่างๆ ซึVงรวมถึง การเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ทีVออกใหม ่หรือการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ หรือการต่อ
อายุสญัญาเช่าช่วงฉบับนี = รวมถึงการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทีVเกีVยวข้อง เพืVอให้การโอนสิทธิ
ครอบครองและ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 (หนึVง
ร้อยแปดสบิ) วนันบัจากวนัทีVกองทรัสต์ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนมุตัิการเช่า
ช่วง   และ/หรือวนัทีVกองทรัสต์เข้าทําสญัญากู้ยืมเงินกับผู้ ให้กู้ เพืVอลงทนุเพิVมเติมในทรัพย์สินทีVเช่าช่วง 
(แล้วแตก่รณี) แตท่ั =งนี = ไมเ่กิน 60 (หกสบิ) วนั นบัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากมีการเสนอ
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ขายหนว่ยทรัสต์ทีVออกใหมเ่พืVอการดงักลา่ว 
ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้ เช่าช่วงในการพิจารณาเช่า
ช่วงทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง โดยผู้ให้เช่าช่วงจะไม่ให้บคุคลอืVนเช่าช่วงทรัพย์สินทีVเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี = 
หรือเสนอให้บุคคลอืVนเช่าช่วงทรัพย์สินทีVเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี =ในระหว่างทีVผู้ เช่าช่วงใช้สิทธิ
พิจารณาเช่าช่วงทรัพย์สินและดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนมุตัิการเช่า
ช่วงภายใต้กรอบระยะเวลาทีVสญัญาข้อนี =กําหนด 

ค่าเช่าช่วง ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าช่วง ผู้ เช่าชว่งตกลงชําระคา่เช่าช่วงให้แก่ผู้ให้เช่าชว่งสาํหรับทรัพย์สนิทีV
เช่าช่วงในสว่นทีVเป็นอาคารและสิVงปลกูสร้าง และงานระบบ ซึVงเมืVอรวมกบัราคาซื =อขายเฟอร์นิเจอร์ 
เครืVองมือ และอปุกรณ์โครงการสาทร สแควร์ (รวมภาษีมลูคา่เพิVม) เป็นจํานวนไมเ่กิน 6,947 ล้านบาท   
ผู้ เช่าช่วงตกลงชําระคา่เช่าช่วงสาํหรับทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงในสว่นทีVเป็นทีVดินให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงเป็นรายปี 
ในอตัราประมาณร้อยละ 0.52 ต่อปีของมูลค่าสงูสดุทีVกองทรัสต์คาดว่าจะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง
ทีVดิน อาคาร และงานระบบ และกรรมสิทธิ�เฟอร์นิเจอร์ เครืVองมือ และอุปกรณ์ของอาคารสํานกังาน
โครงการสาทร สแควร์ โดยกําหนดชําระภายในวนัทีV 30 กนัยายน ของทกุปี โดยค่าเช่าช่วงทีVดินรายปี
งวดแรกจะถึงกําหนดชําระในวนัทีV 30 กนัยายน 2559 และผู้ ให้เช่าช่วงมีหน้าทีVแสดงใบเสร็จรับเงินทีV
แสดงวา่ผู้ให้เช่าช่วงได้ชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าหลกัแก่เจ้าของทรัพย์สนิแล้วแก่ผู้ เช่าช่วงภายในวนัทีV 
7 ตลุาคม ของทกุปี 
ในการชําระคา่เช่าตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี = ผู้ เช่าช่วงจะชําระให้กบัผู้ ให้เช่าช่วงในจํานวนทีVได้
ดําเนินการหกัภาษี ณ ทีVจ่ายตามอตัราทีVกฎหมายกําหนดแล้ว 

การโอนสิทธิตาม
สัญญาเช่าหลัก 

ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าช่วง ผู้ ให้เช่าช่วงจะดําเนินการโอนสิทธิการเช่าแบบมีเงืVอนไขทีVเกีVยวข้อง
กับสญัญาเช่าหลกัให้แก่ผู้ เช่าช่วง โดยมีระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี = โดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของทรัพย์สิน เพืVอให้ผู้ เช่าช่วงสามารถดําเนินการแก้ไขการกระทําผิดสญัญาเช่าหลกัของผู้ ให้เช่า
ช่วง และเข้าเป็นผู้ เช่าทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงหากผู้ให้เช่าช่วงกระทําผิดสญัญาเช่าหลกั 
การโอนสิทธิตามสญัญาเช่าหลกัข้างต้นขึ =นอยู่กบัการให้ความยินยอมของเจ้าของทรัพย์สิน  โดยผู้ ให้
เช่าช่วงจะใช้ความพยายามอย่างดีทีVสดุในการขอความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินเพืVอดําเนินการ
โอนสทิธิการเช่าแบบมีเงืVอนไขตามสญัญาเช่าหลกัดงักลา่ว 

หน้าที�ของผู้เช่า
ช่วง 

1. ผู้ เช่าช่วงตกลงชําระคา่เช่าตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสญัญาฉบบันี =  
2. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะไมใ่ช้ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงในทางทีVผิดกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
3. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะใช้ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีVเกีVยวข้องกับ

ทรัพย์สินทีVเช่าช่วง  ซึVงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง  กฎหมายทีVเกีVยวข้องกับอาคาร  ผังเมือง  และ
สิVงแวดล้อม 

4. ผู้ เช่าช่วงตกลงดําเนินการให้มีการชําระคา่ไฟฟ้า  ประปา  และค่าใช้จ่ายอืVนใดในทํานองเดียวกนัทีV
เกิดขึ =นจากการใช้ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงของผู้ เช่าช่วง 

5. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ให้เช่าช่วงหรือบุคคลทีVผู้ ให้เช่าช่วงมอบหมายเข้า
ตรวจสอบทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง ทั =งนี = ผู้ ให้เช่าช่วงจะต้องแจ้งแก่ผู้ เช่าช่วงเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย
สิบห้า (15) วนั ก่อนเข้าตรวจสอบ และการเข้าตรวจสอบดงักลา่วจะต้องไม่เป็นการรบกวนการ
ครอบครอง และการใช้ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงตามปกติของผู้ เช่าช่วง 

6. ผู้ เช่าช่วงตกลงให้ความร่วมมือแก่ผู้ ให้เช่าช่วงในการดําเนินการใดๆ  ทีVจําเป็นทีVเกีVยวข้องกับ
ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง เพืVอให้ผู้ให้เช่าช่วงสามารถปฏิบตัิตามหน้าทีVของตนภายใต้สญัญาเช่าหลกักบั
เจ้าของทีVดินได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า
ช่วง 

1. ในวนัทีVจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วง  ผู้ ให้เช่าช่วงจะส่งมอบทรัพย์สินทีVเช่าช่วงใน
สภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซึVงทําให้กองทรัสต์โดยทรัสตี  ผู้ จัดการกองทรัสต์  ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลซึVงได้รับมอบหมายจากบคุคลข้างต้นสามารถให้เช่าและให้บริการ
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แก่ผู้ เช่ารายยอ่ย และเพืVอใช้ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอืVนใดทีVเกีVยวข้องเพืVอประโยชน์
ของกองทรัสต์  

2. ตลอดระยะเวลาการเช่า  ผู้ ให้เช่าช่วงจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงืVอนไขของสญัญาเช่าหลกั
อยา่งเคร่งครัด และจะไมด่ําเนินการใดๆ อนัเป็นการผิดข้อกําหนดและเงืVอนไขของสญัญาเช่าหลกั
อนัจะทําให้เจ้าของทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาเช่าหลกั 

3. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าช่วงจะดําเนินการดงันี = 
(ก) อนุญาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สินทีV เช่าช่วงได้โดยสงบและปรกติสุข 

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่าช่วง 
(ข)  ไม่จําหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินทีVเช่าช่วง โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากกองทรัสต์ 
4. ผู้ ให้เช่าช่วงจะช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต  การติดต่อกับ

หน่วยงานทีVเกีVยวข้อง  เพืVอการบํารุงรักษา  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีVเช่าช่วงอันเอื =อ
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกองทรัสต์ 

5. ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงใช้ความพยายามอย่างดีทีVสดุในการดํารงมาตรฐานทางด้านสิVงแวดล้อมของ
อาคารทีVเช่าช่วง และดํารงสถานะอาคารอนรัุกษ์พลงังานรางวลั Leadership in Energy and 
Environmental Design : LEED ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building 
Council : USGBC) ระดบัทองคํา (GOLD) ของอาคารทีVเช่าช่วงตามทีVปรากฎอยู่ในขณะทีVทํา
สญัญาฉบบันี = 

6. ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงจะแจ้งการเปลีVยนแปลงข้อกําหนดในสญัญาเช่าหลกัให้ผู้ เช่าช่วงทราบ (ถ้ามี) 
ก่อนวนัทีVมีการแก้ไขเปลีVยนแปลงดงักลา่ว และผู้ เช่าช่วงมีสิทธิคดัค้าน หากผู้ เช่าช่วงเห็นว่าการ
แก้ไขสญัญาเช่าหลกัดงักลา่วจะสง่ผลเป็นการกระทบสทิธิของผู้ เช่าช่วงในทางลบ 

7. ผู้ ให้เช่าช่วงจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบโดยไม่ชกัช้า (แต่ไม่เกิน 3 วนัทําการนบัแต่เกิดเหตุการณ์
ดงักลา่ว) เมืVอผู้ให้เช่าช่วงทราบถึงเหตกุารณ์ใดๆ ทีVอาจนําไปสูก่ารผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข 
หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญาหรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาเช่า
หลกั 

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าช่วงตกลงดําเนินการเกีVยวกบัการโอนผู้ เช่ารายยอ่ยในทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง ดงันี = 
1. ใช้ความพยายามอย่างดีทีVสดุในการดําเนินการเพืVอให้ผู้ เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า 

(75%) ของผู้ เช่ารายย่อยทั =งหมดให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าทีVตามสญัญาเช่าพื =นทีV
ภายในบริเวณทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงทั =งหมดภายในระยะเวลา 3 (สาม) เดือนหลงัจากการจดทะเบียน
สทิธิการเช่า 

2. โอนเงินประกันการเช่าภายใต้สัญญาเช่าพื =นทีVกับผู้ เช่ารายย่อยมาให้แก่ทรัสตีเพืVอกองทรัสต์
ภายใน วนัทีVคูส่ญัญาจดทะเบียนสทิธิการเช่า 

3. ชําระเงินจํานวนใด ๆ ทีVตนได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ยในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัช่วงระยะเวลาหลงัจากวนั
จดทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่ทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ภายในเจ็ด (7) วนันบัแตว่นัทีVได้รับเงินดงักลา่ว 

ทั =งนี = ผู้ให้เช่าช่วงตกลงว่า ในกรณีผู้ เช่ารายย่อยรายใดมิได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิหน้าทีVตาม
สญัญาเช่าพื =นทีVให้แก่ผู้ เช่าช่วง การเข้าทําสญัญาเช่าพื =นทีVฉบับใหม่สําหรับพื =นทีVดังกล่าวในกรณีทีV
สญัญาดงักล่าวถูกบอกเลิกหรือสิ =นสดุลง จะเป็นการเข้าทําสญัญาโดยตรงระหว่างผู้ เช่าช่วงกบัผู้ เช่า
รายยอ่ยเทา่นั =น 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี = 
1. ผู้ให้เช่าช่วงตกลงจะไมโ่อนสทิธิและหน้าทีVใดๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี =ให้กบับคุคลอืVนไม่ว่าทั =งหมด

หรือบางสว่น หรือให้บคุคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ ทีVทําให้บคุคลอืVนมี
สทิธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง ทั =งนี = ไมว่า่จะได้รับคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

2. ผู้ เช่าช่วงจะไม่โอนสิทธิการเช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี =หรือนําทรัพย์สินทีVเช่าช่วงไม่ว่าทั =งหมด
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หรือบางสว่นออกให้เช่าช่วงโดยไมไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ให้เช่าช่วง เว้นแตก่ารโอนสทิธิ
การเช่าช่วงหรือการให้เช่าช่วงซึVงเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติตามลกัษณะของทรัพย์สินทีVเช่า
ช่วง 

การบริหารและ
บาํรุงรักษา
ทรัพย์สินที�เช่า
ช่วง 

1. เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอืVน  ผู้ เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร  บํารุงรักษา 
ปรับปรุง และซอ่มแซมทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง และ/หรือ ทรัพย์ทีVเกีVยวข้องทีVกองทรัสต์ลงทนุไว้ให้อยู่ใน
สภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง ทั =งนี = ผู้ให้
เช่าช่วงจะให้ความร่วมมือตามทีVผู้ เช่าช่วงร้องขอ รวมถึงให้ความยินยอมและช่วยเหลอืและอํานวย
ความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนญุาต และการติดตอ่กบัหนว่ยงานทีVเกีVยวข้อง  

2. ในกรณีการซื =อทรัพย์สนิทดแทนในสว่นทีVหมดสภาพการใช้งานหรือการซื =อทรัพย์สินเพิVมเติม  ให้ถือ
วา่ผู้ เช่าช่วงเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ�ในทรัพย์สนิใหมที่Vได้มา 

3. ไมว่า่ในกรณีใด การก่อสร้างสิVงปลกูสร้างใดเพิVมเติมตามทีVระบใุนข้อนี =จะต้องเป็นไปตามเงืVอนไขทีV
กําหนดในกฎหมาย รวมถึงประกาศทีVเกีVยวข้องตา่งๆ 

การประกันภยั 1. ผู้ ให้เช่าช่วงจะจดัให้มีการทําประกนัวินาศภยัและประกนัอคัคีภยัสําหรับทรัพย์สินทีVเช่าช่วง และ
ทรัพย์สนิภายในทรัพย์สนิทีVเช่าช่วง และประกนัความเสีVยงภยัจากการบาดเจ็บร่างกายและความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบคุคลภายนอกตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง โดยผู้ เช่าช่วงจะรับผิดชอบ
คา่เบี =ยประกนัภยัดงักลา่ว ทั =งนี =วงเงินเอาประกนัสําหรับการประกนัภยัทรัพย์สินจะต้องไม่ตํVากว่า
มลูค่าต้นทนุทดแทนเต็มจํานวน (Full Replacement Cost) ทีVไม่รวมค่าทีVดิน ซึVงประเมินโดยผู้
ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ทีVได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมิน
ลา่สดุก่อนทีVจะมีการตอ่อายกุรมธรรม์  

2. ผู้ให้เช่าช่วงจะดําเนินการให้ผู้ เช่าช่วง และผู้ให้กู้ของผู้ เช่าช่วงเข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมกบัผู้ เอา
ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัในปัจจบุนัได้แก่ สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ และ
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (มหาชน) จํากัดและเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

3. ภายหลงัจากทีVระยะเวลาคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็บ
ร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกัแตล่ะฉบบัได้หมดอายลุง ผู้ เช่าช่วงจะจดัทําประกนัภยัดงักลา่วและชําระเบี =ยประกนัภยั
ตลอดระยะเวลาการเช่า 

การดาํเนินการ
กรณีทรัพย์สินที�
เช่าช่วงเสียหาย
หรือถกูทาํลาย 

ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงเสียหายหรือถูกทําลายโดยเหตุการณ์ต่างๆ  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภยั 
คูส่ญัญาตกลงกนัดงัตอ่ไปนี = 
1. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงเสยีหายทั =งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญั (Total Loss) 

ถ้าความเสียหายใดๆ ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึVงดังต่อไปนี =ให้ถือว่าความเสียหาย
ดงักลา่วเป็นความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั (Total Loss) 
(1) ความเสยีหายกระทบพื =นทีVอาคารทีVเช่าช่วงตามสดัสว่นทีVกําหนดไว้ภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัย ซึVงรวมถึงความเสียหายในเชิงโครงสร้างของทรัพย์สินทีVเช่าช่วง ซึVง
กรมธรรม์ประกนัภยักําหนดวา่เป็นความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั หรือ 

(2) มีการหยดุ  หรือไม่สามารถดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าช่วงได้ต่อไป
เป็นระยะเวลานานเกินกวา่ 30 วนั หรือ 

(3) คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกนัว่าความเสียหายทีVเกิดขึ =นจะส่งผลกระทบ
อย่างสาระสําคญัจนทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของการเช่า
ช่วงตอ่ไปได้เป็นระยะเวลาเกินกวา่ 30 วนั 

เมืVอเกิดความเสยีหายแบบ Total Loss เกิดขึ =น ผู้ให้เช่าช่วงจะต้องนําเงินค่าสินไหมทดแทน (ทีVเจ้าของ
ทีVดินและอาคารได้รับจากบริษัทประกนัภยัและสง่มอบต่อให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วง) ไปทําการสร้างทรัพย์สิน
ใหมเ่พืVอให้สามารถจดัหาผลประโยชน์ตอ่ไปได้ 
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2. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าได้รับความเสยีหายบางสว่น (Partial Loss) 
ผู้ให้เช่าช่วงจะนําเงินคา่สนิไหมทดแทน (ทีVเจ้าของทีVดินและอาคารได้รับจากบริษัทประกนัภยั
และส่งมอบต่อให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วง)   ไปปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินเพืVอให้สามารถจัดหา
ผลประโยชน์ตอ่ไปได้ 

ทรัพย์สินที�เช่า
ช่วงถกูเวนคนื 

1. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงถกูเวนคืนไมว่า่ทั =งหมดหรือบางสว่นจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี = ให้สญัญานี =เป็นอนัสิ =นสุดลงทันที โดยผู้ ให้เช่าช่วงไม่มี
หน้าทีVต้องคืนคา่เช่าช่วงให้แก่ผู้ เช่าช่วง และให้ผู้ เช่าช่วงมีสทิธิได้รับเงินทดแทนคา่เวนคืนในกรณีทีV
ผู้ ให้เช่าช่วงได้รับเงินดงักล่าวมาจากการเวนคืน (หลงัหักค่าใช้จ่ายและภาษีทีVเกีVยวข้อง) จาก
หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้องหรือจากเจ้าของทรัพย์สินทีVเช่าช่วง ตามจํานวน หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการทีVกําหนดในพระราชบญัญัติการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และทีVแก้ไขเพิVมเติม 
รวมถึงกฎหมายอืVนทีVเกีVยวข้องทีVผู้ เช่าช่วงมีสทิธิได้รับ 
โดยในกรณีทีVหนว่ยราชการทีVรับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการกําหนดสดัสว่นทีVผู้ เช่าช่วงต้องได้รับ 
ให้ใช้ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิสอง (2) ราย โดยให้ทรัสตีและผู้ให้เช่าช่วงแตง่ตั =งฝ่ายละ 1 ราย โดย
คา่ทดแทนจะคํานวณตามสตูรดงันี = 
 คา่ทดแทน  = (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สินทีVเช่าทีVถูกเวนคืน ณ วันทีVถูกเวนคืน / 

มลูค่าตลาดของทรัพย์สินทีVเช่าทีVถูกเวนคืน ณ วนัทีVถกูเวนคืน) x จํานวน
เงินทีVได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิทีVเช่าทีVถกูเวนคืน 

โดยมูลค่าสิทธิการเช่าช่วงและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินจะใช้ค่าเฉลีVยของผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิทั =งสอง (2) ราย 

2. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงถกูเวนคืนบางสว่นและยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ของ
การเช่าตามสญัญานี = ให้สญัญาฉบบันี =มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป โดยผู้ให้เช่าช่วงจะสง่มอบเงินคา่เวนคืน
ในกรณีทีVผู้ให้เช่าช่วงได้รับเงินดงักลา่วมาจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีทีVเกีVยวข้อง) 
จากหน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้องหรือจากเจ้าของทรัพย์สินทีVเช่าช่วงให้แก่กองทรัสต์ทนัทีทีVได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าว ซึVงให้ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายทั =งหมดทีV
กองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี = 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืVนใดอนัเกีVยวกบัการเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วง
และการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงสําหรับระยะเวลาการเช่าตามทีVได้ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี =  

2. ผู้ เช่าช่วงจะรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและทีVดินและ  /หรือภาษีทรัพย์สิน อืVนใดทีVเกีVยวข้องกบั
ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงให้แก่หนว่ยงานราชการทีVเกีVยวข้อง  

การเลิกสัญญา เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึVงตามทีVระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี =ถือเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญาฉบบันี = 
1. สญัญาเช่าหลกัระงบัลง ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม 
2. ในกรณีทีVมีกฎหมายกําหนดให้เลกิกองทรัสต์โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วง  และผู้ เช่าช่วงได้แจ้ง

ให้ผู้ ให้เช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อักษร  คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายมีหน้าทีV
ร่วมกันในการใช้ความพยายามอย่างเต็มทีVร่วมกันเพืVอไม่ให้สญัญาฉบบันี =ระงบัโดยผลจากการ
เปลีVยนแปลงของกฎหมาย  หรือจากคําสัVงของหน่วยงานใดๆ  ของรัฐ  เท่าทีVไม่ขดัต่อกฎหมายหรือ
คําสัVงของหนว่ยงานใดๆ ของรัฐทีVมีผลใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนั =น  เช่น  การจดัหาบคุคลใดๆ  มารับโอน
สทิธิและหน้าทีVทีVคูส่ญัญาฝ่ายนั =นมีอยูต่ามสญัญาฉบบันี = 

3. ผู้ ให้เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสญัญา ในกรณีทีVผู้ เช่าช่วงจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงทีVระบุไว้ในสญัญาข้อหนึVงข้อใดทีVกําหนดไว้ในสญัญานี =ซึVงก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินทีVเช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี = โดยทีVเหตุการณ์
ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการกระทําของผู้ให้เช่าช่วง และผู้ เช่าช่วงไมแ่ก้ไขความผิดดงักลา่วให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วนันบัจากวนัทีVผู้ ให้เช่าช่วงได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้



41 

 

แก้ไขความผิดดงักลา่ว เว้นแตคู่ส่ญัญาตกลงเป็นอยา่งอืVน 
4. ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสญัญา ในกรณีทีVผู้ ให้เช่าช่วง จงใจ หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงทีVระบไุว้ในสญัญานี = หรือผิดคํารับรองทีVให้ไว้ในสญัญานี = และผู้ ให้เช่า
ช่วง ไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในสามสิบ (30) วนั นบัจาก
วนัทีVได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั =นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ทีVคู่สญัญาได้ตก
ลงกนั เว้นแตก่รณีทีVผู้ ให้เช่าช่วงไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงให้แก่ผู้ เช่าช่วงในวนัทีVผู้ เช่า
ช่วงกําหนด ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานี =ทนัที เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงเป็นอยา่งอืVน 

5. ในกรณีผู้ให้เช่าช่วงปฏิบตัิผิดเงืVอนไขของสญัญากู้ยืมเงินหรือภาระผกูพนัหรือภาระหนี =สนิอืVนใดกบั
บคุคลใดๆ ก็ตามซึVงอาจนําผู้ ให้เช่าช่วงไปสูส่ภาวะล้มละลายหรือฟื=นฟูกิจการ โดยผู้ ให้เช่าช่วงไม่
สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิ =นภายในหนึVงร้อยยีVสบิ (120) วนั นบัจากวนัทีVทราบหรือ
มีเหตุอนัควรทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว เว้นแต่ผู้ ให้เช่าช่วงสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจนเป็นทีVพอใจแก่ผู้ เช่าช่วงว่าการผิดนดัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ฐานะทางการเงินของผู้ ให้เช่าช่วงซึVงจะนําผู้ ให้เช่าช่วงไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัด
ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงและการใช้สิทธิของทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ตาม
สญัญาฉบบันี = 

6. ในกรณีทีVผู้ให้เช่าช่วงถกูศาลสัVงพิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัVงให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั =นตอนการเลกิ
บริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัVงให้ฟื=นฟูกิจการของผู้ ให้เช่าช่วง ซึVงทรัสตีเพืVอกองทรัสต์เห็น
วา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้เช่าช่วงในการชําระหนี = หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี = 

7. เมืVอครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงตามกําหนดในสญัญาฉบบันี = 
8. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 
9. ในกรณีทีVมีการเลกิกองทรัสต์ ด้วยเหตอืุVนนอกจากข้อ 2. 
10. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงถกูเวนคืนไมว่า่ทั =งหมดหรือบางสว่นจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ ตาม

วตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี = 
11. ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสญัญา ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงเสียหายทั =งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ 

(Total Loss) ในระหวา่งระยะเวลาการเช่า 7 ปีสดุท้าย 
ผลของการเลิก
สัญญา 

1. เว้นแตกํ่าหนดไว้เป็นอยา่งอืVนในสญัญาฉบบันี = ในกรณีทีVเกิดเหตกุารณ์ตามทีVระบไุว้ในสญัญาฉบบั
นี =ซึVงไมใ่ช่ความผิดของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึVงให้ถือวา่สญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง  โดยทีVคู่สญัญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดๆจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึVง  อย่างไรก็ดีผู้ ให้เช่า
ช่วงจะชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงคงเหลอืตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าช่วงทีVเหลอือยูใ่ห้แก่
ผู้ เช่าช่วง 
 

2. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลิกสญัญาตามข้อ  3.  โดยทีVเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการกระทําของ
ผู้ ให้เช่าช่วงในฐานะผู้ ให้เช่าช่วง  และผู้ เช่าช่วงไม่แก้ไขความผิดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาสามสบิ  )30  ( วนันบัจากวนัทีVผู้ ให้เช่าช่วงได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขความผิด
ดงักล่าว   หรือตามทีVคู่สญัญาตกลงเป็นอย่างอืVน  ผู้ ให้เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสญัญา  และมีสิทธิเรียก
คา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจากการทีVมีเหตผิุดนดัเกิดขึ =นนั =นจากผู้ เช่าช่วง 

3. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลิกสญัญาตามข้อ 4. และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการทีVผู้ เช่าช่วงไม่
ปฏิบตัิหน้าทีVหรือปฏิบตัิหน้าทีVผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าทีVตามสญัญาฉบบันี = และผู้ ให้
เช่าช่วง ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในสามสิบ (30) วนันบั
จากวนัทีVได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานั =นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ทีVคู่สญัญาได้
ตกลงกนั หรือกรณีทีVผู้ให้เช่าช่วงไมทํ่าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงให้แก่ผู้ เช่าช่วงในวนัทีVผู้ เช่า
ช่วงกําหนด ผู้ เช่าช่วงมีสทิธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี =ได้ทนัที และผู้ ให้เช่าช่วงจะต้องชําระคืนค่าเช่า
ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงคงเหลือตามราคาประเมิน ณ วนัทีVสญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลงตามเวลาทีVคงเหลือ
อยูใ่นสญัญานี = โดยให้ทรัสตีและผู้ให้เช่าช่วงจะแตง่ตั =งผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิฝ่ายละ 1 ราย และ
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ตกลงใช้มูลค่าเฉลีVยทีVได้จากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั =ง 2 รายเป็นค่าเช่า
ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงคงเหลอื นอกจากนี =ผู้ให้เช่าช่วงจะต้องชําระคืนเงินหรือผลประโยชน์อืVนใดทีVผู้ ให้
เช่าช่วงได้รับไว้ในนามของผู้ เช่าช่วงให้แก่ผู้ เช่าช่วงตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู ่
ทั =งนี = ไมต่ดัสทิธิของผู้ เช่าช่วงในการเรียกร้องคา่เสยีหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจากการทีV
มีเหตผิุดนดัเกิดขึ =นนั =นจากผู้ให้เช่าช่วง 

4. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลิกสญัญาตามข้อ  5.  และ /หรือ  ข้อ 6. ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี =ได้
ทนัที และในกรณีทีVผู้ เช่าช่วงใช้สทิธิดงักลา่ว ผู้ให้เช่าช่วงจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วง
คงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อืVนใดทีVผู้ ให้เช่าช่วงได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่  ทั =งนี =  ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าช่วงในการเรียกร้อง
คา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจากการทีVมีเหตผิุดนดัเกิดขึ =นนั =น  เว้นแต่เหตผิุดนดัของ
ผู้ ให้เช่าช่วงตามเหตุเลิกสญัญาตามข้อ  5.  และ /หรือ  ข้อ 6.  ดงักลา่วเกิดจากการทีVผู้ เช่าช่วงไม่
ปฏิบตัิตามหน้าทีVหรือปฏิบตัิหน้าทีVผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี =  

5. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลิกสญัญาตามข้อ 7. ข้อ 8. หรือข้อ 9.  ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง  โดยทีV
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่ายค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงหรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอืVนใดจากคู่สั  ญญาอีกฝ่ายหนึVงได้ โดยผู้ ให้เช่าช่วงต้องชําระคืนค่าเช่า
ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงคงเหลอืให้แก่ผู้ เช่าช่วง (หากมี) ทั =งนี = เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอืVน 

6. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ 10. ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง โดยผู้ เช่าช่วงมีสิทธิได้รับ
เงินคา่เวนคืนตามทีVระบใุนหวัข้อทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงถกูเวนคืน 

7. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ 11. ผู้ เช่าช่วงมีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี = และในกรณีทีVผู้ เช่า
ช่วงใช้สทิธิดงักลา่ว ผู้ ให้เช่าช่วงจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อืVนใดทีVผู้ ให้เช่าช่วงได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าทีVเหลอือยู ่

การส่งคนื
ทรัพย์สินที�เช่า
ช่วง 

เมืVอสญัญาเช่าช่วงฉบบันี =สิ =นสดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ตามทีVได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี = ผู้ เช่าช่วงจะสง่
มอบทรัพย์สินทีVเช่าช่วงคืน ตามสภาพทีVเป็นอยู่ ณ เวลานั =นพร้อมกบัสว่นควบและอปุกรณ์ทีVติดตรึงตรา
และไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินทีVเช่าช่วง (เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอืVน) นับจากวันทีV
สญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง หรือตามทีVกําหนดในสญัญา ภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัทีVสญัญาฉบบันี =
สิ =นสดุลง หรือ ตามทีVกําหนดในสญัญา เว้นแต่ในกรณีทีVคู่สญัญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอืVน หรือไม่
สามารถสง่มอบสว่นควบและอปุกรณ์ทีVติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินทีVเช่าช่วงได้เนืVองจาก
เหตสุดุวิสยั หรือการเสืVอมสภาพของทรัพย์สนินั =นๆ เนืVองจากการใช้งานตามปกติหรืออายกุารใช้งานของ
ทรัพย์สินนั =น นอกจากนี = ผู้ เช่าช่วงจะสง่มอบเงินหรือทรัพย์สินอืVนใดทีVทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ได้รับไว้แทน
ผู้ให้เช่าช่วง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง 

 
2 สัญญาเช่าพื Kนที�อาคารสาํนักงาน สิ�งปลูกสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ผู้ให้เช่า บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั 
ผู้เช่า ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพืVอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
ทรัพย์สินที�เช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้ เช่าตกลงเช่าทรัพย์สนิ ซึVงประกอบด้วย: 

1. พื =นทีVบางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์  อีโคเพล็กซ์ บริเวณชั =น 1 ถึงชั =น 22 ซึVงมี
ลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นพื =นทีVสํานกังานให้เช่า ร้านอาหาร และร้านค้ารวมถึงบริเวณทีV
จอดรถใต้ดินซึVงอยูภ่ายใต้อาคารดงักลา่วและทีVจอดรถภายในอาคาร 

2. สิVงปลกูสร้างและสิVงอํานวยความสะดวกต่างๆ  ซึVงเป็นสว่นควบของอาคารหรือสิVงปลกูสร้าง
ดงักลา่วทั =งหมดทีVจะก่อสร้างขึ =นบนอาคารตามข้อ  1 .  

3. งานระบบตา่ง ๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถึงเครืVองกําเนิดไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง ระบบ
สขุาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายนํ =า ระบบ



43 

 

บําบดันํ =าเสีย ระบบการเตือนการป้องกนัและระงับอคัคีภยั ระบบสืVอสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภยั ระบบจอดรถ ระบบจดัการจราจร ระบบควบคมุการเข้าออกอาคาร ระบบโทรทศัน์
วงจรปิด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบนัไดเลืVอน ระบบเครืVองกลหรือระบบอืVนๆ ทีV
จําเป็นตอ่การป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ทีVมีผลต่อสขุภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ ใช้
อาคาร โดยงานระบบดังกล่าวสอดคล้องกับระบบขั =นพื =นฐานตามทีV กําหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  แต่ทั =งนี =ไม่รวมถึงงานระบบในพื =นทีVทีVประกอบ
กิจการโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

4. ทรัพย์สนิอืVนๆทีVคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั 
การจดทะเบียน
การเช่า 

ในวนัทีVลงนามในสญัญาฉบบันี = หรือวนัทีVคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั แตท่ั =งนี =ไมเ่กิน 45 วนันบัแตว่นัทีV
กองทรัสต์ได้จดัตั =งขึ =นตามพระราชบญัญตัิทรัสต์เพืVอธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 ผู้ให้เช่าและผู้ เช่า
จะดําเนินการให้มกีารจดทะเบียนสญัญาเชา่ฉบบันี = ณ สาํนกังานทีVดินทีVเกีVยวข้องให้แล้วเสร็จเพืVอให้
สญัญาฉบบันี =มีผลสมบรูณ์บงัคบัใช้ได้ตามกฎหมาย 
ทั =งนี = ก่อนการจดทะเบียนการเช่า คูส่ญัญาอาจตกลงแก้ไขเปลีVยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในสญัญาฉบบันี =
ได้ และหากเป็นการแก้ไขเปลีVยนแปลงข้อตกลงในสัญญาภายหลังจากการจดทะเบียนการเช่า 
คู่สญัญาจะต้องดําเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเปลีVยนแปลงข้อตกลงดังกล่าวให้ถูกต้องและมีผล
สมบรูณ์บงัคบัใช้ได้ตามกฎหมาย 

เงื�อนไขก่อนการ
จดทะเบียนการ
เช่า 

ทั =งนี = เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอืVน เงืVอนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าเป็นดงัตอ่ไปนี =  
1. ทรัพย์สินทีVเช่าปลอดสิทธิ หรือภาระติดพนัทางทะเบียนใดๆ อนัจะทําให้ทรัพย์สินทีVเช่าไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ทีVกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามทีVสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือทําให้ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินทีV
เช่าทั =งหมดได้ 

2. มีการเข้าทําสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการสาทร  สแควร์  และสญัญาแต่งตั =ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ โดยคูส่ญัญาทีVเกีVยวข้อง 

3. มีการเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการโดยคูส่ญัญาทีVเกีVยวข้อง 
4. มีการเข้าทําสญัญาเช่าช่วงทีVดิน  อาคารสํานกังาน  สิVงปลกูสร้าง  และงานระบบโครงการสาทร 

สแควร์โดยคูส่ญัญาทีVเกีVยวข้อง 
5. ผู้ เช่าเข้าเป็นผู้ เอาประกันภยัภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความความเสีVยงภยัจากการบาดเจ็บ

ร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี = ผู้ เช่า และ/หรือผู้ ให้กู้ ของ
กองทรัสต์ (ถ้ามี)(จํากดัเฉพาะดอกเบี =ย) เข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วม
ในกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัทรัพย์สนิทีVเช่า  

6. ได้มีการจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัสาํหรับความเสีVยงภยัทรัพย์สินในสว่นของทรัพย์สินทีVเช่า โดย
มีวงเงินประกนัภยัครอบคลมุมลูคา่ของทรัพย์สินทั =งหมด (ร้อยละ 100) ตามวิธีต้นทนุทดแทนรวม
อปุกรณ์ก่อนหกัค่าเสืVอมราคา (โดยไม่รวมมลูค่าทีVดิน) เพืVอให้เพียงพอต่อการทดแทนมลูค่าของ
ทรัพย์สนิในกรณีทีVทรัพย์สนิดงักลา่วชํารุดเสยีหาย  

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 26 ปี นบัแตว่นัทีVจดทะเบียนการเชา่เป็นต้นไป โดยจะสิ =นสดุในวนัทีV 5 กนัยายน พ.ศ. 2584 
การต่ออายุ
สัญญาเช่า 

ผู้ ให้เช่าจะแจ้งกองทรัสต์โดยไม่ชักช้าเมืVอผู้ ให้เช่าทราบว่าผู้ ให้เช่าจะได้รับสิทธิ และ/หรือ ได้ต่ออายุ
สญัญาเช่าฉบบัลงวนัทีV 6 กนัยายน พ.ศ. 2550 ระหวา่ง เจ้าของทรัพย์สนิในฐานะผู้ให้เช่า และผู้ ให้เช่า
ในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าหลัก") หรือไม ่
ในกรณีทีVผู้ ให้เช่าได้รับสิทธิ และ/หรือ ได้ต่ออายสุญัญาเช่าหลกัออกไปได้ และผู้ ให้เช่าสามารถตกลง
ในเงืVอนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาหลกัและได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สนิให้เช่าตอ่ได้
แล้ว ผู้ให้เช่าตกลงทีVจะแจ้งเงืVอนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาฉบบันี =ให้ผู้ เช่าทราบภายใน 12 เดือน
ก่อนวนัทีVสญัญาเช่าฉบบันี =จะสิ =นสดุลง (ในกรณีทีVผู้ ให้เช่าสามารถตกลงในเงืVอนไขและราคาในการต่อ
อายสุญัญาหลกัและได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สนิให้เช่าตอ่ได้ภายในวนัทีV 6 กนัยายน พ.ศ. 
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2583) หรือภายใน 15 วนั (ในกรณีทีVผู้ ให้เช่าสามารถตกลงในเงืVอนไขและราคาในการต่ออายสุญัญา
หลกัและได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินให้เช่าต่อได้หลงัวนัทีV 6 กนัยายน พ.ศ. 2583) โดย
ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิในการลงทนุ (Right to Invest) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) แก่ผู้ เช่าในการพิจารณาเช่าทรัพย์สนิทีVเช่าตามสญัญาฉบบันี = ทั =งนี = ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ ให้เช่า
ตกลงทีVจะแจ้งเงืVอนไขและราคาในการต่ออายสุญัญาให้แก่ผู้ เช่าทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัทีV
สญัญาเช่าฉบบันี =จะสิ =นสดุลง 
ในการนี = ผู้ เช่าจะบอกกล่าวความประสงค์ในการเช่าทรัพย์สินรวมทั =งมูลค่าและเงืVอนไขเบื =องต้นทีV
เกีVยวข้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ ให้เช่าภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัทีVผู้ เช่าได้รับการแจ้ง
จากผู้ให้เช่า อยา่งไรก็ดี การใช้สทิธิดงักลา่วของผู้ เช่าจะไมเ่ป็นการผกูมดัผู้ เช่าหรือกองทรัสต์ในการเช่า
ทรัพย์สินทีVเช่า หากปรากฏเหตุการณ์ใดๆ ในภายหลงัซึVงอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนใน
ทรัพย์สนิทีVเช่าได้โดยทีVเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เกิดขึ =นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเลอ่ของผู้ เช่า
เอง หรือเป็นเหตมุาจากการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือการขาดคณุสมบตัิจากการ
พิจารณาของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
หลงัจากนั =น ผู้ เช่าจะดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนมุตัิการเช่าช่วงภายใน 
120 (หนึVงร้อยยีVสบิ) วนันบัจากวนัทีVกองทรัสต์บอกกลา่วแสดงความประสงค์ตามทีVกําหนดข้างต้น หาก
กองทรัสต์ได้รับมติอนุมัติการเช่าทรัพย์สินทีVเช่าดังกล่าวจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แล้ว 
คูส่ญัญาทั =งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามในดําเนินการตา่งๆ ซึVงรวมถึง การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทีVออก
ใหม ่หรือการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญาเช่าฉบบัใหม่ หรือการต่ออายสุญัญาเช่าฉบบันี = 
รวมถึงการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทีVเกีVยวข้อง เพืVอให้การโอนสิทธิครอบครองและ/หรือ เช่า  
ทรัพย์สินทีVเช่าแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 (หนึVงร้อยแปดสิบ) วนันบัจากวนัทีVกองทรัสต์ได้รับมติ
จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนมุตัิการเช่าและ/หรือวนัทีVกองทรัสต์เข้าทําสญัญากู้ยืมเงินกบั
ผู้ให้กู้ เพืVอลงทนุเพิVมเติมในทรัพย์สนิทีVเช่า (แล้วแตก่รณี) แต่ทั =งนี = ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัปิด
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ หากมีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทีVออกใหมเ่พืVอการดงักลา่ว 
ผู้ให้เช่าตกลงให้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผู้ เช่าในการพิจารณาเช่าทรัพย์สิน
ทีVเช่า โดยผู้ให้เช่าจะไมใ่ห้บคุคลอืVนเช่าทรัพย์สนิทีVเช่า หรือเสนอให้บคุคลอืVนเช่าทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงตาม
สญัญาฉบบันี =ในระหวา่งทีVผู้ เช่าใช้สทิธิพิจารณาเช่าทรัพย์สนิและดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ของกองทรัสต์เพืVออนมุตัิการเช่าภายใต้กรอบระยะเวลาทีVสญัญาข้อนี =กําหนด 

ค่าเช่า 1. ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า ผู้ เช่าตกลงชําระคา่เช่าให้แก่ผู้ให้เชา่สาํหรับทรัพย์สนิทีVเชา่ในสว่นทีV
เป็นอาคาร สิVงปลกูสร้าง และงานระบบซึVง เมืVอรวมกบัราคาซื =อขายเฟอร์นิเจอร์ เครืVองมือ และ
อปุกรณ์โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ (รวมภาษีมลูคา่เพิVม) เป็นจํานวนไมเ่กิน 3,053 ล้าน
บาท   
ในการชําระค่าเช่าตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี =   ผู้ เช่าจะชําระให้กบัผู้ ให้เช่าในจํานวนทีVได้
ดําเนินการหกัภาษี ณ ทีVจ่ายตามอตัราทีVกฎหมายกําหนดแล้ว 

2. นอกเหนือจากคา่เช่าตาม 1. ผู้ เชา่ตกลงชําระคา่เชา่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายปี เพืVอให้ผู้ให้เชา่นําไป
ชําระเป็นคา่เชา่ทีVดินให้แก่เจ้าของทีVดินตามสญัญาเชา่หลกั ในอตัราประมาณร้อยละ 0.62-0.93 
ตอ่ปีของมลูคา่สงูสดุทีVกองทรัสต์คาดวา่จะลงทนุในสทิธิการเช่าพื =นทีVบางสว่นในอาคาร และงาน
ระบบ และกรรมสทิธิ�ในเฟอร์นิเจอร์ เครืVองมือ และอปุกรณ์ของอาคารสาํนกังานโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ โดยกําหนดชําระภายในวนัทีV 30 สงิหาคม ของทกุปี โดยคา่เช่ารายปีงวด
แรกจะถงึกําหนดชําระในวนัทีV 30 สงิหาคม พ.ศ. 2559 อตัราคา่เชา่ดงักลา่วคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 70 ของคา่เช่าทีVดินทีVผู้ให้เช่าต้องชําระให้แก่เจ้าของทีVดิน ทั =งนี =ผู้ ให้เชา่มีหน้าทีVแสดง
ใบเสร็จรับเงินทีVแสดงวา่ผู้ให้เช่าได้ชําระคา่เชา่ทีVดินตามสญัญาเชา่หลกัแก่เจ้าของทรัพย์สนิแล้ว
แก่ผู้ เชา่ภายในวนัทีV 6 กนัยายนของทกุปี  
ในการชําระคา่เช่าตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี = ผู้ เชา่จะชําระให้กบัผู้ให้เชา่ในจํานวนทีVได้
ดําเนินการหกัภาษี ณ ทีVจ่ายตามอตัราทีVกฎหมายกําหนดแล้ว 
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หน้าที�ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าตกลงชําระคา่เช่าตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสญัญาฉบบันี =  
2. ผู้ เช่าตกลงจะไม่ใช้ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงในทางทีVผิดกฎหมาย  หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
3. ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สนิทีVเช่าให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีVเกีVยวข้องกบัทรัพย์สนิทีVเช่า 

ซึVงรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง กฎหมายทีVเกีVยวข้องกบัอาคาร ผงัเมือง และสิVงแวดล้อม 
4. ผู้ เช่าตกลงดําเนินการให้มีการชําระค่าไฟฟ้า  ประปา  และค่าใช้จ่ายอืVนใดในทํานองเดียวกันทีV

เกิดขึ =นจากการใช้ทรัพย์สนิทีVเช่าของผู้ เช่า 
5. ผู้ เช่าตกลงจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ให้เช่าหรือบุคคลทีVผู้ ให้เช่ามอบหมายเข้าตรวจสอบ

ทรัพย์สนิทีVเช่า ทั =งนี = ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งแก่ผู้ เช่าเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อยสบิห้า (15) วนั ก่อนเข้า
ตรวจสอบ และการเข้าตรวจสอบดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการรบกวนการครอบครอง และการใช้
ทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงตามปกติของผู้ เช่า 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า 1. ในวนัทีVจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิทีVเช่า ผู้ให้เช่าจะสง่มอบทรัพย์สินทีVเช่าในสภาพเหมาะแก่
การใช้ประโยชน์ซึVงทําให้กองทรัสต์โดยทรัสตี  ผู้จดัการกองทรัสต์  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  และ/
หรือบคุคลซึVงได้รับมอบหมายจากบคุคลข้างต้นสามารถให้เช่าและให้บริการแก่ผู้ เช่ารายยอ่ย  และ
เพืVอใช้ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอืVนใดทีVเกีVยวข้องเพืVอประโยชน์ของกองทรัสต์  

2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะดําเนินการดงันี = 
(ก) อนญุาตให้กองทรัสต์ครอบครองและใช้ทรัพย์สนิทีVเช่าได้โดยสงบและปรกติสขุ ปราศจาก

การแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า 
(ข)  ไมจํ่าหนา่ย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนทรัพย์สนิทีVเช่า โดยไมไ่ด้รับความยินยอม

ลว่งหน้าเป็นหนงัสอืจากกองทรัสต์ 
(ค) อนญุาตให้กองทรัสต์มีสทิธิใช้ประโยชน์ในพื =นทีVรอบอาคารทีVตั =งทรัพย์สนิทีVเช่า 

3. ผู้ ให้เช่าจะช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้านเอกสาร  การขออนุญาต  การติดต่อกับ
หน่วยงานทีVเกีVยวข้อง  เพืVอการบํารุงรักษา  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีVเช่าอนัเอื =อประโยชน์
ตอ่ธุรกิจของกองทรัสต์ 

4. ผู้ให้เช่าตกลงใช้ความพยายามอยา่งดีทีVสดุในการดํารงมาตรฐานทางด้านสิVงแวดล้อมของอาคารทีV
เช่า และดํารงสถานะอาคารอนรัุกษ์พลงังานรางวลั Leadership in Energy and Environmental 
Design : LEED ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) 
ระดบัทองคํา (GOLD) ของอาคารทีVเช่าตามทีVปรากฎอยูใ่นขณะทีVทําสญัญาฉบบันี = 

5. หากมีการแก้ไขเปลีVยนแปลงเงืVอนไขและข้อกําหนดในสญัญาเช่าหลกั ผู้ ให้เช่าตกลงจะแจ้งการ
เปลีVยนแปลงให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าก่อนวันทีVมีการแก้ไขเปลีVยนแปลงดังกล่าว และผู้ เช่ามีสิทธิ
คดัค้าน หากผู้ เช่าเห็นว่าการแก้ไขสญัญาเช่าหลกัดงักลา่วจะสง่ผลเป็นการกระทบสิทธิของผู้ เช่า
ในทางลบ 

6. ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบโดยไม่ชักช้า (แต่ไม่เกิน 3 วนัทําการนบัแต่เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว) เมืVอผู้ ให้เช่าทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ทีVอาจนําไปสู่การผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข 
หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญาหรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาเช่า
หลกั 

การโอนผู้เช่าราย
ย่อย 

ผู้ให้เช่าตกลงดําเนินการเกีVยวกบัการโอนผู้ เช่ารายยอ่ยในทรัพย์สนิทีVเช่า ดงันี = 
1. ใช้ความพยายามอยา่งดีทีVสดุในการดําเนินการเพืVอให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิ

และหน้าทีVตามสญัญาเช่าพื =นทีVไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75%) ของผู้ เช่ารายย่อยทั =งหมด
ภายในบริเวณทรัพย์สนิทีVเช่าทั =งหมดภายในระยะเวลา 3 (สาม) เดือนหลงัจากการจดทะเบียนสทิธิ
การเช่า 

2. โอนเงินประกันการเช่าภายใต้สญัญาเช่าพื =นทีVดังกล่าวมาให้แก่ผู้ เช่าภายใน  วันทีVคู่สญัญาจด
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ทะเบียนสทิธิการเช่า 
3. ชําระเงินจํานวนใด ๆ ทีVตนได้รับจากผู้ เช่ารายยอ่ยในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัช่วงระยะเวลาหลงัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่ผู้ เช่า ภายในเจ็ด (7) วนันบัแตว่นัทีVได้รับเงินดงักลา่ว 
ทั =งนี = ผู้ ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีผู้ เช่ารายย่อยรายใดมิได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิหน้าทีVตาม
สญัญาเช่าพื =นทีVให้แก่ผู้ เช่า การเข้าทําสญัญาเช่าพื =นทีVฉบบัใหม่สําหรับพื =นทีVดงักลา่วในกรณีทีVสญัญา
ดงักล่าวถูกบอกเลิกหรือสิ =นสุดลง จะเป็นการเข้าทําสญัญาโดยตรงระหว่างผู้ เช่ากับผู้ เช่ารายย่อย
เทา่นั =น 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี = 
1. ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนสทิธิและหน้าทีVใดๆ  ภายใต้สญัญาฉบบันี =ให้กบับคุคลอืVนไม่ว่าทั =งหมดหรือ

บางสว่น  หรือให้บคุคลใดๆ  เข้ามาอยู่แทน  หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ  ทีVทําให้บคุคลอืVนมีสิทธิ
เข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิทีVเช่า ทั =งนี = ไมว่า่จะได้รับคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

2. ผู้ เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี =หรือนําทรัพย์สินทีVเช่าไม่ว่าทั =งหมดหรือบางสว่น
ออกให้เช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ ให้เช่า  เว้นแต่การโอนสิทธิการเช่าหรือการให้
เช่าซึVงเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติตามลกัษณะของทรัพย์สนิทีVเช่า 

การบริหารและ
บาํรุงรักษา
ทรัพย์สินที�เช่า 

1. เว้นแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอืVน ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการบริหาร บํารุงรักษา ปรับปรุง 
และซอ่มแซมทรัพย์สนิทีVเช่า และ/หรือ ทรัพย์ทีVเกีVยวข้องทีVกองทรัสต์ลงทนุไว้ให้อยู่ในสภาพเหมาะ
แก่การใช้ประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง  ทั =งนี =  ผู้ ให้เช่าจะให้
ความร่วมมือตามทีVผู้ เช่าร้องขอ รวมถึงให้ความยินยอมและช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
ด้านเอกสาร การขออนญุาต และการติดตอ่กบัหนว่ยงานทีVเกีVยวข้อง  

2. ในกรณีการซื =อทรัพย์สนิทดแทนในสว่นทีVหมดสภาพการใช้งานหรือการซื =อทรัพย์สินเพิVมเติม  ให้ถือ
วา่ผู้ เช่าเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ�ในทรัพย์สนิใหมที่Vได้มา 

3. ไมว่า่ในกรณีใด การก่อสร้างสิVงปลกูสร้างใดเพิVมเติมตามทีVระบใุนข้อนี =จะต้องเป็นไปตามเงืVอนไขทีV
กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ และพ.ร.บ.ทรัสต์ รวมถึงประกาศทีVเกีVยวข้องตา่งๆ 

ทรัพย์สินที�ใช้
ประโยชน์ร่วม 

คูส่ญัญารับทราบวา่โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ประกอบไปด้วยสว่นทีVเป็นทรัพย์สินทีVผู้ เช่าเช่า 
และสว่นทีVเป็นทรัพย์สนิทีVผู้ เช่าไม่ได้เช่า และเนืVองจากผู้ประกอบการและลกูค้าของโครงการปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ต้องใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินบางประการร่วมกัน เช่น ทางเชืVอมรถไฟฟ้า และพื =นทีV
ส่วนกลาง เป็นต้น ดังนั =น คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายจึงตกลงให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าภายใน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ (ไมว่า่จะเป็นสว่นทีVเป็นทรัพย์สนิทีVผู้ เช่าเช่าหรือสว่นทีVเป็นทรัพย์สิน
ทีVผู้ เช่าไมไ่ด้เช่า) ในการใช้ทางเชืVอมรถไฟฟ้า และพื =นทีVสว่นกลางซึVงตั =งอยูใ่นบริเวณภายในโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมถึงสิVงอํานวยความสะดวกต่างๆทีVเกีVยวข้องร่วมกนั โดยหากผู้ ให้เช่าได้รับ
คา่ตอบแทนใดๆ จากบคุคลอืVนเพืVอตอบแทนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิทีVใช้ประโยชน์ร่วม ในกรณีทีV
ทรัพย์สนิทีVใช้ประโยชน์ร่วมเป็นทรัพย์สนิทีVผู้ เช่าเช่าภายใต้สญัญานี = ผู้ ให้เช่าจะนําสง่เงินดงักลา่วให้แก่
ผู้ เช่าภายใน เจ็ด (7) วนันบัแตว่นัทีVได้รับชําระคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

การประกันภยั 1. ผู้ให้เช่าจะจดัให้มีการทําประกนัวินาศภยัและประกนัอคัคีภยัสําหรับทรัพย์สินทีVเช่า และทรัพย์สิน
ภายในทรัพย์สินทีVเช่า โดยผู้ เช่าจะรับผิดชอบค่าเบี =ยประกันภัยดังกล่าวตามสดัส่วนพื =นทีVของ
ทรัพย์สนิทีVเช่า และประกนัความเสีVยงภยัจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบคุคลภายนอกตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้ เช่าจะรับผิดชอบคา่เบี =ยประกนัภยัทั =งหมด ทั =งนี = 
วงเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัยทรัพย์สินจะต้องไม่ตํVากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทน (Full 
Replacement Cost) ทีVไม่รวมค่าทีVดิน ซึVงประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ทีVได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมินลา่สดุก่อนทีVจะมีการตอ่อายกุรมธรรม์ 

2. ผู้ให้เช่าจะดําเนินการให้ผู้ เช่า และ/หรือผู้ให้กู้ของผู้ เช่าเข้าเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมโดยตรงและเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

3. ภายหลงัจากทีVระยะเวลาคุ้มครองภายใต้  กรมธรรม์ประกันภยัความเสีVยงภยัจากการบาดเจ็บ
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ร่างกายและความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัแต่
ละฉบบัได้หมดอายลุง ผู้ เช่าจะจดัทําประกนัภยัดงักลา่วและชําระเบี =ยประกนัภยัตลอดระยะเวลา
การเช่า 

การดาํเนินการ
กรณีทรัพย์สินที�
เช่าเสียหายหรือ
ถกูทาํลาย 

ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายหรือถูกทําลายโดยเหตุการณ์ต่างๆ  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
คูส่ญัญาตกลงกนัดงัตอ่ไปนี = 
1. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าเสยีหายทั =งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญั (Total Loss) 

ถ้าความเสยีหายใดๆ ก่อให้เกิดผลอยา่งใดอยา่งหนึVงดงัตอ่ไปนี =ให้ถือวา่ความเสยีหาย
ดงักลา่วเป็นความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั (Total Loss) 
(1) ความเสียหายกระทบพื =นทีVอาคารทีVเช่าตามสดัส่วนทีVกําหนดไว้ภายใต้กรมธรรม์

ประกนัภยั ซึVงรวมถึงความเสยีหายในเชิงโครงสร้างของทรัพย์สินทีVเช่า  ซึVงกรมธรรม์
ประกนัภยักําหนดวา่ป็นความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั หรือหรือ 

(2) มีการหยดุ หรือไมส่ามารถดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าได้ต่อไปเป็น
ระยะเวลานานเกินกวา่ 30 วนั หรือ 

(3) คู่สญัญาทั =งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกนัว่าความเสียหายทีVเกิดขึ =นจะสง่ผลกระทบ
อย่างสาระสําคญัจนทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของการเช่า
ตอ่ไปได้เป็นระยะเวลาเกินกวา่ 30 วนั 

เมืVอเกิดความเสียหายแบบ Total Loss เกิดขึ =น ผู้ ให้เช่าจะต้องนําเงินค่าสินไหมทดแทนทีV
ได้รับจากบริษัทประกันภยัไปทําการสร้างทรัพย์สินใหม่เพืVอให้สามารถจัดหาผลประโยชน์
ตอ่ไปได้ โดยหากผู้ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการดงักลา่วได้เนืVองจากติดข้อจํากดัใดๆ ภายใต้
สญัญาเช่าหลัก ผู้ ให้เช่าตกลงจะชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อืVนใดทีVผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าทีVเหลอือยู ่และ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง โดยทีVคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่
มีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย หรือคา่ใช้จ่ายใดๆจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึVง  

2. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเชา่ได้รับความเสยีหายบางสว่น (Partial Loss) 
ผู้ให้เช่าจะนําเงินคา่สนิไหมทดแทนทีVได้รับจากบริษัทประกนัภยัไปปรับปรุงซอ่มแซมทรัพย์สนิ
ทีVเช่าให้สามารถจดัหาผลประโยชน์ตอ่ไปได้ 

ทรัพย์สินที�เช่าถกู
เวนคืน 

1. ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทั =งหมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญานี = ให้สญัญานี =เป็นอนัสิ =นสดุลงทนัที โดยผู้ ให้เช่าไม่
มีหน้าทีVต้องคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่า และให้ผู้ เช่ามีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีทีVผู้ ให้
เช่าได้รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีทีVเกีVยวข้อง) จาก
หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้องหรือจากเจ้าของทีVดินทีVทรัพย์สินทีVเช่าตั =งอยู่ ตามจํานวน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการทีVกําหนดในพระราชบญัญัติการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
และทีVแก้ไขเพิVมเติม รวมถึงกฎหมายอืVนทีVเกีVยวข้องทีVผู้ เช่ามีสทิธิได้รับ 
โดยในกรณีทีVหนว่ยราชการทีVรับผิดชอบการเวนคืนไมไ่ด้มีการกําหนดสดัสว่นทีVผู้ เช่าต้องได้รับ 
ให้ใช้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสอง (2) ราย โดยให้ทรัสตีและผู้ ให้เช่าแต่งตั =งฝ่ายละ 1 ราย 
โดยคา่ทดแทนจะคํานวณตามสตูรดงันี = 
คา่ทดแทน =  (มลูคา่สทิธิการเช่าของทรัพย์สนิทีVเช่าทีVถกูเวนคืน ณ วนัทีVถกูเวนคืน 

/ มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิทีVเช่าทีVถกูเวนคืน ณ วนัทีVถกูเวนคืน) x 
จํานวนเงินทีVได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิทีVเช่าทีVถกูเวนคืน  

โดยมลูคา่สทิธิการเช่าและมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิจะใช้คา่เฉลีVยของผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิทั =งสอง (2) ราย 

2. ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าถกูเวนคืนบางสว่นและยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์
ของการเช่าตามสญัญานี = ให้สญัญาฉบบันี =มีผลใช้บงัคบัตอ่ไป โดยผู้ให้เช่าช่วงจะสง่มอบเงิน
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คา่เวนคืนในกรณีทีVผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่วมาจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีทีV
เกีVยวข้อง) จากหนว่ยงานราชการทีVเกีVยวข้องหรือจากเจ้าของทีVดินทีVทรัพย์สนิทีVเช่าตั =งอยูใ่ห้แก่
กองทรัสต์ทนัทีทีVได้รับเงินจํานวนดงักล่าว ซึVงให้ถือว่าเงินทดแทนดงักล่าวเป็นการเยียวยา
ความเสยีหายทั =งหมดทีVกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี = 

ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอืVนใดอนัเกีVยวกบัการเช่าทรัพย์สนิทีVเช่าและ
การจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิทีVเช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าตามทีVได้ระบไุว้ในสญัญา
ฉบบันี = 

2. กองทรัสต์จะรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือภาษีทรัพย์สินอืVนใดทีV
เกีVยวข้องกบัทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงให้แก่หนว่ยงานราชการทีVเกีVยวข้อง 

เหตุแห่งการเลิก
สัญญา 

เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึVงตามทีVระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี =ถือเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญาฉบบันี = 
1. สญัญาเช่าหลกัระงบัลงไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม 
2. ในกรณีทีVมีกฎหมายกําหนดให้เลิกกองทรัสต์โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่า  และผู้ เช่าได้แจ้งให้ผู้ ให้

เช่าทราบถึงการเลกิกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร คูส่ญัญาทั =งสองฝ่ายมีหน้าทีVร่วมกนัในการใช้
ความพยายามอย่างเต็มทีVร่วมกนัเพืVอไม่ให้สญัญาฉบบันี =ระงบัโดยผลจากการเปลีVยนแปลงของ
กฎหมาย  หรือจากคําสัVงของหน่วยงานใดๆ  ของรัฐ  เท่าทีVไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคําสัVงของ
หนว่ยงานใดๆ  ของรัฐทีVมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั =น  เช่น  การจดัหาบคุคลใดๆ  มารับโอนสิทธิและ
หน้าทีVทีVคูส่ญัญาฝ่ายนั =นมีอยูต่ามสญัญาฉบบันี = 

3. ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเลิกสญัญา ในกรณีทีVผู้ เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงทีVระบไุว้ในสญัญาข้อหนึVงข้อใดทีVกําหนดไว้ในสญัญานี =ซึVงก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อพื =นทีVอาคารหรือทรัพย์สินทีVเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี = โดยทีVเหตุการณ์
ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการกระทําของผู้ ให้เช่า และผู้ เช่าไม่แก้ไขความผิดดงักลา่วให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันทีVผู้ ให้เช่าได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้แก้ไข
ความผิดดงักลา่ว เว้นแตคู่ส่ญัญาตกลงเป็นอยา่งอืVน 

4. ผู้ เช่ามีสทิธิเลกิสญัญานี = ในกรณีทีVผู้ ให้เช่า จงใจ หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงทีVระบุไว้ในสัญญานี = หรือผิดคํารับรองทีVให้ไว้ในสญัญานี = และผู้ ให้เช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัทีV
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานั =นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ทีVคู่สญัญาได้ตกลงกนั 
เว้นแตก่รณีทีVผู้ให้เช่าไมทํ่าการจดทะเบียนสทิธิการเช่าพื =นทีVอาคารบางสว่นให้แก่ผู้ เช่าในวนัทีVผู้ เชา่
กําหนด ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานี =ทนัที เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงเป็นอยา่งอืVน 

5. ในกรณีผู้ ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงืVอนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพนัหรือภาระหนี =สินอืVนใดกับ
บคุคลใดๆ ก็ตามซึVงอาจนําผู้ให้เช่าไปสูส่ภาวะล้มละลายหรือฟื=นฟูกิจการ โดยผู้ ให้เช่าไม่สามารถ
ทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิ =นภายในหนึVงร้อยยีVสบิ (120) วนั นบัจากวนัทีVทราบหรือมีเหตอุนั
ควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแตผู่้ให้เช่าสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจน
เป็นทีVพอใจแก่ผู้ เช่าวา่การผิดนดัดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินของ
ผู้ ให้เช่าซึVงจะนําผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้
สทิธิของผู้ เช่าตามสญัญาฉบบันี = 

6. ในกรณีทีVผู้ ให้เช่าถกูศาลสัVงพิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัVงให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั =นตอนการเลิก
บริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัVงให้ฟื=นฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึVงผู้ เช่าเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผู้ให้เช่าในการชําระหนี = หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี = 

7. เมืVอครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีVดินตามกําหนดในสญัญาระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของทีVดิน 
8. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 
9. ในกรณีทีVมีการเลกิกองทรัสต์ ด้วยเหตอืุVนนอกจากข้อ 2. 
10. ในกรณีทีVทีVดินซึVงเป็นทีVตั =งอาคารถกูเวนคืนไมว่า่ทั =งหมดหรือบางสว่นจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ 



49 

 

อนัสง่ผลให้ผู้ เช่าไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในพื =นทีVเช่าตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบั
นี = 

11.  ผู้ เช่ามีสิทธิเลิกสญัญา ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายทั =งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ (Total 
Loss) ในระหวา่งระยะเวลาการเช่า 7 ปีสดุท้าย  

ผลของการเลิก
สัญญา 

1. เว้นแต่กําหนดไว้เป็นอย่างอืVนในสญัญาฉบบันี =  ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์ตามทีVระบุไว้ในสญัญา
ฉบับนี =ซึVงไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึVงให้ถือว่าสญัญาฉบับนี =สิ =นสุดลง  โดยทีV
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย หรือคา่ใช้จ่ายใดๆจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึVง  อย่างไร
ก็ดี ผู้ให้เช่าช่วงจะชําระคืนคา่เช่าคงเหลอืตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีVเหลอือยูใ่ห้แก่ผู้ เช่า 

 
2. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสญัญาตามข้อ 3. โดยทีVเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการกระทําของ

ผู้ให้เช่าในฐานะผู้ให้เช่า และผู้ เช่าไมแ่ก้ไขความผิดดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบ 
(30) วนันบัจากวนัทีVผู้ ให้เช่าได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขความผิดดงักล่าว  หรือตามทีV
คู่สัญญาตกลงเป็นอย่างอืVน ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายและ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจากการทีVมีเหตผิุดนดัเกิดขึ =นนั =นจากผู้ เช่า 

3. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ 4. และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการทีVผู้ เช่าไมป่ฏิบตัิ
หน้าทีVหรือปฏิบตัิหน้าทีVผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าทีVตามสญัญาฉบบันี =ในฐานะผู้ เช่า ผู้
เช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตดุงักลา่ว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง 
เว้นแตค่วามเสยีหายดงักลา่วเกิดจากผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงทีVระบไุว้
ในสญัญานี = และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อพื =นทีVทีVเช่าและทรัพย์สินทีVเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี = 
และกระทบสทิธิของผู้ เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี =อยา่งมีนยัสาํคญั ผู้ เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี =
ได้ทนัที และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าทีVคงเหลือ ตามราคาประเมิน ณ วนัทีVสญัญาฉบบันี =
สิ =นสุดลงตามเวลาทีVคงเหลืออยู่ในสญัญานี = โดยให้ทรัสตีและผู้ ให้เช่าแต่งตั =งผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิฝ่ายละ 1 ราย และตกลงใช้มลูคา่เฉลีVยทีVได้จากการประเมินของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ
ทั =ง 2 รายเป็นคา่เช่าทรัพย์สนิทีVเช่าคงเหลอื นอกจากนี =ผู้ให้เช่าจะต้องชําระคืนเงินหรือผลประโยชน์
อืVนใดทีVผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามของผู้ เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู ่
ทั =งนี = ไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจาก
การทีVมีเหตผิุดนดัเกิดขึ =นนั =น 

4. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ  5. และข้อ 6.  ผู้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี =ได้ทนัที  และ
ในกรณีทีVผู้ เช่าใช้สิทธิดังกล่าว  ผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าทีVคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อืVนใดทีVผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลา
การเช่าทีVเหลอือยู ่ทั =งนี = ไมต่ดัสทิธิของผู้ เช่าในการเรียกร้องคา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอืVนใดอนั
เกิดจากการทีVมีเหตผิุดนดัเกิดขึ =นนั =น  เว้นแต่เหตผิุดนดัของผู้ ให้เช่าตามข้อ  5. และข้อ 6.  ดงักลา่ว
เกิดจากการทีVผู้ เช่าไมป่ฏิบตัิตามหน้าทีVหรือปฏิบตัิหน้าทีVผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี =  

5. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลิกสญัญาตามข้อ  7. ข้อ 8. และ ข้อ 9. ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง  โดยทีV
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย  ค่าใช้จ่าย  ค่าเช่าทีVดินทีVเช่าหรือเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนอืVนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึVงได้  โดยผู้ ให้เช่าต้องชําระคืนค่าเช่าทีVคงเหลือให้แก่ผู้ เช่า 
(หากมี) ทั =งนี = เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอืVน 

6. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ 10. ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง  โดยผู้ เช่ามีสิทธิได้รับเงิน
คา่เวนคืนตามทีVระบใุนหวัข้อทรัพย์สนิทีVเช่าถกูเวนคืน 

7. ในกรณีทีVเกิดเหตเุลกิสญัญาตามข้อ  11. ผู้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี = และในกรณีทีVผู้ เช่าใช้
สทิธิดงักลา่ว ผู้ให้เช่าจะต้องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สนิทีVเช่าคงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อืVน
ใดทีVผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีVเหลอือยู ่

การส่งคนื
ทรัพย์สินที�เช่า

เมืVอสญัญาเช่าสิ =นสดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ผู้ เช่าจะทําการสง่มอบทรัพย์สนิทีVเช่าคืนตามสภาพทีVมีการใช้
ประโยชน์ตามปกติของทรัพย์สนิทีVเช่าซึVงเป็นอยู ่ณ เวลานั =น พร้อมกบัสว่นควบและอปุกรณ์ติดตรึงตรา
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ช่วง และไมต่ิดตรึงตรากบัทรัพย์สนิทีVเช่า ภายในหกสบิ (60) วนั นบัจากวนัทีVสญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง หรือ
ตามทีVกําหนดในสญัญา เว้นแตใ่นกรณีทีVคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอืVน หรือไมส่ามารถสง่มอบ
สว่นควบและอปุกรณ์ทีVติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตรากบัทรัพย์สนิทีVเช่าได้เนืVองจากเหตสุดุวิสยั หรือการ
เสืVอมสภาพของทรัพย์สนินั =นๆ เนืVองจากการใช้งานตามปกติหรืออายกุารใช้งานของทรัพย์สนินั =น 
นอกจากนี = ผู้ เช่าจะสง่มอบเงินหรือทรัพย์สนิอืVนใดทีVผู้ เช่าได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้เช่า 

 
3 สัญญาแต่งตั Kงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1) โครงการสาทร สแควร์ 

คู่ สัญญา 1. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และ 
2. บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี = จํากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ตกลงแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับการแต่งตั =งให้ทํา
หน้าทีVเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสว่นทีVเกีVยวข้องกับโครงการสาทร สแควร์ โดยมี
สทิธิ หน้าทีV และขอบเขตความรับผิดชอบตามทีVกําหนดไว้ในสญัญา 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

ประมาณ 25 ปี นบัแตว่นัทีVจดทะเบียนการเช่าช่วงสญัญาเช่าช่วงทีVดิน  อาคารสํานกังาน สิVงปลกูสร้าง 
และงานระบบโครงการสาทร สแควร์เป็นต้นไป โดยจะสิ =นสดุในวนัทีV 6 ตลุาคม พ.ศ. 2583 

หน้าที�และความ
รับผิดของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

1. หน้าที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVหลกั ดงันี = 
1.1 จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์เพืVอ

ประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์  
1.2 บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้าลงทุน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

เกีVยวกบัการควบคมุอาคารและสิVงปลกูสร้าง กฎหมายสิVงแวดล้อม และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง โดย
คา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

1.3 การจดัทําบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 
1.4 พฒันาและจัดให้มีแผนการโฆษณาแผนการส่งเสริมการขายสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้า

ลงทนุ 
2. หน้าที�ในการเปิดเผยข้อมูล 

เปิดเผยข้อมลูเกีVยวกับการบริหารจัดการและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้า
ลงทุน รวมถึงข้อมูลเกีVยวกับส่วนได้เสียของตนและของผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีVบริษัทฯ และทรัสตีจะกําหนดให้แก่บริษัทฯและทรัส
ตีทราบ 

3. หน้าที� ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการทํารายการกับบุคคลที� เกี�ยวโยงของ
กองทรัสต์ 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ในเรืVองการ
ทํารายการกบับคุคลทีVเกีVยวข้องของกองทรัสต์ ทั =งนี = ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฎิบตัิหน้าทีVโดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4. หน้าที�ในการให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตี 
 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รับทราบและตกลงวา่การปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตาม

สญัญานี = จะอยู่ในการกํากับดูแลของบริษัทฯ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVในการให้
ความร่วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตีในการปฏิบัติตามระบบกํากับดูแลสําหรับผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามทีVบริษัทฯ และ/หรือทรัสตีกําหนดอยา่งเคร่งครัด 

5. หน้าที�ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVในการจดัให้มี ปฏิบตัิตาม และปรับปรุงมาตรการในการป้องกนั
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ทีVดีทีVสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั =งเปิดเผย
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีVอาจเกิดขึ =นให้ถกูต้อง ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริงให้แก่
บริษัทฯ และทรัสตีทราบ นอกจากนี =ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการ
ขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีVกําหนดไว้ในสญัญานี = 

6. การมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบัติหน้าที�และการกาํกับดูแล(Outsourcing) 
การปฎิบัติหน้าทีVต่างๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี =ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มี
หน้าทีVดําเนินการด้วยตนเองเทา่นั =น อยา่งไรก็ดี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจมอบหมายให้บคุคล
อืVนปฏิบตัิหน้าทีVบางสว่นของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เท่าทีVไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ประกาศใดๆทีVใช้บงัคบัแก่กองทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในนโยบายเกีVยวกับการมอบหมายงานและการว่าจ้าง
บคุคลภายนอกให้ช่วยเหลือในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Outsourcing) ซึVง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดเผยต่อบริษัทฯ แล้ว โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องแจ้ง
ให้ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบถึงการมอบหมายดงักล่าวทุกครั =ง นอกจากนี =ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ต้องควบคุมดแูลผู้ ทีVได้รับมอบหมายดงักลา่วให้ปฏิบตัิหน้าทีVเพืVอประโยชน์ทีVดี
ทีVสดุของกองทรัสต์ และและเพืVอให้การปฎิบตัิหน้าทีVดงักล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและเงืVอนไข
ตา่งๆ แหง่สญัญานี = 

7. ระบบงานเกี�ยวกับการปฏิบัตหิน้าที�ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงทีVจะจัดให้มี ปฏิบัติตาม ปรับปรุง และเปิดเผยข้อมูลเกีVยวกับ
ระบบงานตา่งๆ ทีVเกีVยวกบัการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพืVอให้การปฎิบตัิหน้าทีV
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี =มีประสิทธิภาพและเป็นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

ค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่าย 

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดงันี = 
1. ค่าธรรมเนียมพื Kนฐานในการจัดการทรัพย์สิน (Base Fee)  
 ไมเ่กิน 60 ล้านบาทตอ่ปี โดยกองทรัสต์ตกลงชําระให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือน 
2. ค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์สิน (Variable Fee) 
 ไมเ่กินร้อยละ 8 ตอ่ปีของรายได้จากการให้เช่าพื =นทีVโครงการสาทร สแควร์ทั =งหมด โดยกองทรัสต์

ตกลงชําระให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายไตรมาส 
หมายเหตุ:  
• ปีทีV 1 คิดคํานวณตามสดัสว่นระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามจริง 
• ตั =งแต่ปีทีV 7 เป็นต้นไป อตัราค่าธรรมเนียมพื =นฐานจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆตามทีVระบุในหัวข้อ "ค่าใช้จ่ายที� ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบสาํหรับการดูแลทรัพย์สิน") 

• ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรัพย์สินตามข้อ 2. นี =ได้รวมภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือ
ภาษีทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกับโรงเรือนและทีVดินของโครงการสาทร สแควร์ทีVต้องชําระให้แก่
หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้องในแต่ละปีแล้ว โดยในกรณีทีVมีการเปลีVยนแปลงกฎหมาย หรืออตัรา
ภาษีสําหรับภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือภาษีทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัโรงเรือนและทีVดิน
ของโครงการสาทร สแควร์ บริษัทฯ อาจปรับเพิVม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียมในข้อ 2. นี = ให้
สอดคล้องกบัการเปลีVยนแปลงดงักลา่ว   

ค่าใช้จ่ายที�
ผู้บริหาร 
อสังหาริมทรัพย์
ต้องรับผิด 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี =เป็นระยะเวลา 6 (หก) ปีนบัแตว่นัทีVเริVมต้น
สัญญา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึVงของค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
• ค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (Maintenance) ทีVอยู่
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ชอบสาํหรับการ
ดูแล 
ทรัพย์สิน 

นอกเหนือหน้าทีVของผู้ เช่ารายยอ่ยภายใต้สญัญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานกังานและสญัญาบริการทีV
เกีVยวข้อง รวมถึงคา่บํารุงรักษาทางเชืVอมบีทีเอส 

• คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ควบคมุงาน ซ่อมแซม ดแูล บํารุงรักษา จดัซื =อจดัหา และ/หรือก่อสร้าง
เพิVมเติมเพืVอปรับปรุง พฒันา ทดแทน ทําให้เทียบเทา่ เพิVมมลูคา่ และ/หรือปรับแบบภมูิทศัน์หรือ
ภมูิสถาปัตย์อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิทีVเกีVยวข้องทีVกองทรัสต์ลงทนุ   

• ค่าใช้จ่ายทีVเกีVยวกับการจัดหาผู้ เช่าสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์ลงทุน เช่น ค่าโฆษณา ค่า
คอมมิชชัVน และคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย 

• ค่าเบี =ยประกันสําหรับประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ
ประกันภัยความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก ในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์ลงทนุ 

ภาษีโรงเรือนและ
ที�ดนิ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือภาษี
ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัโรงเรือนและทีVดินของโครงการสาทร สแควร์ทีVต้องชําระให้แก่หน่วยงาน
ราชการทีVเกีVยวข้องตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี = โดยให้ถือว่าค่าภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือภาษี
ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัโรงเรือนและทีVดินของโครงการสาทร สแควร์ทีVต้องชําระให้แก่หน่วยงาน
ราชการทีVเกีVยวข้องดงักลา่วได้รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรัพย์สนิแล้ว 

การพิจารณาผล
การดาํเนินงาน
ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ภายในระยะเวลาทีV
กําหนดไว้ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ครั =งแรกจะเริVมทําการประเมินผลการดําเนินงานภายหลงัจาก 3 
ปี นบัแตร่อบปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้สิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นี =ได้ โดยแจ้งให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั หากปรากฏว่าการ
พิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปรากฏว่าการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์
อยูใ่นเกณฑ์ไมผ่า่น ดงัตอ่ไปนี = 
(ก) กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ (Net Operating Profit) ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล

การดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้างต้นนั =นๆ ตํVากว่าร้อยละ 20  เมืVอเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปี (Budget) ทีVได้รับอนมุตัิจากผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีในแต่ละปีสําหรับ
การประเมินผลงานในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั หรือ 

(ข) อตัราการใช้บริการหรือการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate) ของอาคารโดยเฉลีVยในช่วงระยะเวลา
การพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้างต้นนั =นๆ ตํVากว่า ร้อยละ 70 ของพื =นทีV
ให้บริการและพื =นทีVเช่าทั =งหมดของทรัพย์สิน (แต่ละโครงการ) ของกองทรัสต์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
ติดตอ่กนั ทั =งนี = การประเมินผลงานจากอตัราการใช้บริการหรือการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate) 
จะเริVมพิจารณาในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีทีVผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมผ่า่นเกณฑ์ในข้อ (ก) หรือ (ข) เนืVองจากเหตสุดุวิสยั 
โดย "เหตุสุดวิสัย" ตามสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นี =ให้มีคําจํากัดความเช่นเดียวกับทีV
นิยามไว้ในมาตรา 8 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงเหตกุารณ์อืVนใด
ดงัตอ่ไปนี =  
(1) เหตกุารณ์ทีVอยู่นอกเหนือจากความควบคมุของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีVบริษัทฯเห็นว่าสง่ผล

กระทบในทางลบอย่างร้ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้เช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานเกรดเอใน
กรุงเทพมหานคร  

(2) เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใดๆ เช่น การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายทาง
การเมือง ทีVบริษัทฯเห็นว่าสง่ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้เช่าพื =นทีV
อาคารสาํนกังานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร 
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ทั =งนี = เหตกุารณ์ทีVสง่ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงตาม (1) และ (2) ให้ประเมินจากอตัราการใช้
บริการหรือการเช่าพื =นทีVโดยเฉลีVยในอาคารสาํนกังานเกรดเอในกรุงเทพมหานครทีVปรากฎตามรายงาน
ของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากัด หรือสถาบันวิจัยอืVนทีVมีชืVอเสียงและมีความน่าเชืVอถือใน
ลกัษณะเดียวกัน โดยมีอตัราการใช้บริการหรือการเช่าพื =นทีVโดยเฉลีVยตํVากว่าร้อยละ 70 สําหรับรอบ
ระยะเวลาของรายงานทีVเกีVยวข้อง 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักับ
ธุรกิจของ
กองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลาทีVสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีผลบงัคบัใช้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลง
จะปฏิบตัิหน้าทีVในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อยเพืVอเช่าพื =นทีVในทรัพย์สินทีVกองทรัสต์ลงทนุ และรักษาผู้ เช่า
รายยอ่ยทีVมีอยูเ่พืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะไม่ดําเนินการ
ใดๆ โดยทจุริต หรือโดยไม่เป็นธรรมอนัสง่ผลให้ผู้ เช่ารายย่อยทีVเช่าพื =นทีVในทรัพย์สินของกองทรัสต์ใน
ปัจจุบันยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อสญัญาเช่าพื =นทีVดังกล่าว และเข้าทําสญัญาเพืVอเช่าพื =นทีVอาคาร
สาํนกังานอืVนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ตลอดระยะเวลาทีVสญัญาฉบบันี =มีผลใช้บงัคบั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะไม่บริหารพื =นทีVอาคาร
สํานกังานให้เช่าพื =นทีVอืVนๆ ในเขต Core Central Business District (CORE CBD) (ตามแผนทีVทีV
ปรากฏในสญัญาแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ไมว่า่เพืVอประโยชน์ของตนเองหรือของผู้ อืVน  

ความรับผิดและ
การชดใช้
ค่าเสียหาย 

(1) ในกรณีทีVผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงืVอนไขใดๆทีVกําหนดไว้ใน
สญัญาไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงก็ตาม ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและความเสยีหายให้แก่บริษัทฯ และกองทรัสต์ 

(2) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
และ/หรือทรัพย์สินของกองทรัสต์ อนัจะมีขึ =นจากความสญูหาย เสียหาย ความรับผิดชอบ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีVเกิดขึ =นกบัหรือต่อบริษัทฯ และ/หรือทรัพย์สินของกองทรัสต์ จากการทีVผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าทีV พนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือบคุคล
ทีVผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าทีV กระทําผิดสญัญาฉบบันี = หรือปฏิบตัิฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์การบริหารจัดการกองทรัสต์ หรือการกระทํา หรือการละเว้นการกระทําโดยสุจริต 
ประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีทีVเกิดขึ =นเป็นเหตุมาจากการทุจริต ประมาท 
เลนิเลอ่ เจตนากระทําของบริษัทฯ เอง 

(3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบเต็มจํานวนต่อความสูญหาย หรือ เสียหายใด ๆ ทีV
เกิดขึ =นแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์อนัเกิดจากการปฏิบตัิผิดสญัญานี = 

(4) หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการตามคําสัVง ทีVเป็นลายลกัษณ์อักษรของบริษัทฯ และ/
หรือทรัสตีในนามของกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่มีสว่นผิดด้วยแล้วไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม หรือในกรณีทีVบริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามสญัญานี =
จนเป็นเหตุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีVตามสญัญานี =ได้แล้ว ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไมต้่องรับผิดชอบความเสยีหายทีVเกิดขึ =น 

การเลิกสัญญา บริษ ัทฯ  ม ีส ิทธิบอก เล ิกสญัญานี =โดยม ีหนงัส ือบอกกล ่าวการเล ิกสญัญาไปยงัผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั หากเกิดกรณีใดกรณีหนึVงดงัตอ่ไปนี = 
(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ประพฤติผิดข้อตกลงข้อหนึVง ข้อใดแห่งสัญญานี =ในส่วนทีV เป็น

สาระสาํคญั หรือไมป่ฏิบตัิตามเงืVอนไขแห่งสญัญาในส่วนทีVเป็นสาระสําคญัและส่งผลกระทบ
ต่อกองทรัสต์ และต่อการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้การปฏิบตัิหน้าทีVไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทรัสต์ตามทีVกําหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี = 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือประกาศทีVเกีVยวข้อง   

(2) การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละปีปรากฏว่าการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่าน ตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในตัวชี =วัดผลการ
ดําเนินงานทีVสําคญั (Key Performance Indicator : KPI) ซึVงคู่สญัญาได้กําหนดร่วมกนัภายใต้
สญัญาฉบบันี = 

(3)  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระทําการหรือละเว้นการกระทําการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯเห็นว่า
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ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดความน่าเชืVอถือในด้านคุณสมบตัิสําหรับการปฏิบัติหน้าทีVตาม
สญัญานี = (เช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับคําสัVงพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด) โดยบริษัทฯ ได้มี
หนังสือเตือนให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แก้ไขภายในเวลาทีV กําหนดแล้ว และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไมด่ําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

การทีVบริษัทฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามทีVกําหนดไว้นั =นไม่ตดัสิทธิของบริษัทฯ หรือกองทรัสต์ทีVจะ
ได้รับชดใช้คา่เสยีหายตามจริงทีVเกิดขึ =นตอ่ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ทั =งนี =ให้รวมถึงคา่เสยีหายภายใต้
หวัข้อความรับผิดและการชดใช้คา่เสยีหายด้วย 
ในกรณีทีVผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ใช้สิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสตีอาจใช้สิทธิ
เสนอให้ทีVประชมุหนว่ยทรัสต์พิจารณาเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ และในกรณีทีVผู้
ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เปลีVยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้สญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบั
นี =สิ =นผลลง 

ภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียม 

• บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบอากรแสตมป์ทีVเกิดขึ =นและเกีVยวข้องกบัสญัญานี = 
• คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีของตนทีVเกิดขึ =นจากการเข้าทํา

สญัญานี = 
 

2) โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

คู่ สัญญา 1. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และ 
2. บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี = จํากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ตกลงแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับการแต่งตั =งให้ทํา
หน้าทีVเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพลก็ซ์ โดยมีสทิธิ หน้าทีV และขอบเขตความรับผิดชอบตามทีVกําหนดไว้ในสญัญา 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

ประมาณ 26 ปี นบัแต่วนัทีVจดทะเบียนการเช่าสญัญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานกังาน สิVงปลกูสร้าง และ
งานระบบโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์เป็นต้นไป โดยจะสิ =นสดุในวนัทีV 5 กนัยายน พ.ศ. 2584 

หน้าที�และความรับ
ผิดของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

1. หน้าที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVหลกั ดงันี = 
1.1 จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์เข้าลงทนุตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์เพืVอ

ประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์  
1.2 บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้าลงทุน ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย

เกีVยวกับการควบคุมอาคารและสิVงปลกูสร้าง กฎหมายสิVงแวดล้อม และกฎหมายทีVเกีVยวข้อง 
โดยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

1.3 การจดัทําบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 
1.4 พฒันาและจดัให้มีแผนการโฆษณาแผนการสง่เสริมการขายสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้า

ลงทนุ 
2. หน้าที�ในการเปิดเผยข้อมูล 

เปิดเผยข้อมลูเกีVยวกบัการบริหารจดัการและการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้า
ลงทุน รวมถึงข้อมูลเกีVยวกับส่วนได้เสียของตนและของผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีVบริษัทฯ และทรัสตีจะกําหนดให้แก่บริษัทฯ
และทรัสตีทราบ 

3. หน้าที�ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการทํารายการกับบุคคลที� เกี�ยวโยงของ
กองทรัสต์ 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ในเรืVองการ
ทํารายการกับบุคคลทีVเกีVยวข้องของกองทรัสต์ ทั =งนี = ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฎิบตัิหน้าทีV
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โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
4. หน้าที�ในการให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตี 
 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รับทราบและตกลงว่าการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ตามสญัญานี = จะอยูใ่นการกํากบัดแูลของบริษัทฯ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVในการ
ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตีในการปฏิบัติตามระบบกํากับดูแลสําหรับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามทีVบริษัทฯ และ/หรือทรัสตีกําหนดอยา่งเคร่งครัด 

5. หน้าที�ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีVในการจัดให้มี ปฏิบัติตาม และปรับปรุงมาตรการในการ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ทีVดีทีVสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั =ง
เปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีVอาจเกิดขึ =นให้ถกูต้อง ครบถ้วนและตรงต่อความเป็น
จริงให้แก่บริษัทฯ และทรัสตีทราบ นอกจากนี =ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ดําเนินการใดๆ อนั
เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีVกําหนดไว้ในสญัญานี = 

6. การมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบัติหน้าที�และการกาํกับดูแล(Outsourcing) 
การปฎิบตัิหน้าทีVต่างๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี =ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มี
หน้าทีVดําเนินการด้วยตนเองเท่านั =น อย่างไรก็ดี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจมอบหมายให้
บุคคลอืVนปฏิบัติหน้าทีVบางส่วนของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เท่าทีVไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือประกาศใดๆทีVใช้บังคับแก่กองทรัสต์ ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในนโยบายเกีVยวกบัการมอบหมายงาน
และการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Outsourcing) ซึVงผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดเผยต่อบริษัทฯ แล้ว โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ต้องแจ้งให้ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบถึงการมอบหมายดงักล่าวทุก
ครั =ง นอกจากนี =ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องควบคมุดแูลผู้ ทีVได้รับมอบหมายดงักลา่วให้ปฏิบตัิ
หน้าทีVเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุของกองทรัสต์ และและเพืVอให้การปฎิบตัิหน้าทีVดงักล่าวเป็นไป
ตามข้อตกลงและเงืVอนไขตา่งๆ แหง่สญัญานี = 

7. ระบบงานเกี�ยวกับการปฏิบัตหิน้าที�ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงทีVจะจัดให้มี ปฏิบตัิตาม ปรับปรุง และเปิดเผยข้อมูลเกีVยวกับ
ระบบงานต่างๆ ทีVเกีVยวกับการปฏิบัติหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพืVอให้การปฎิบัติ
หน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญานี =มีประสิทธิภาพและเป็นไปเพืVอประโยชน์ทีVดี
ทีVสดุของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

ค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่าย 

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดงันี = 
1. ค่าธรรมเนียมพื Kนฐานในการจัดการทรัพย์สิน (Base Fee)  
 ไมเ่กิน 40 ล้านบาทตอ่ปี โดยกองทรัสต์ตกลงชําระให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายเดือน 
2. ค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์สิน (Variable Fee) 
 ไมเ่กินร้อยละ 8 ตอ่ปีของรายได้จากการให้เช่าพื =นทีVโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทั =งหมด 

โดยกองทรัสต์ตกลงชําระให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายไตรมาส 
หมายเหตุ:  
• ปีทีV 1 คิดคํานวณตามสดัสว่นระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามจริง 
• ตั =งแต่ปีทีV 7 เป็นต้นไป อตัราค่าธรรมเนียมพื =นฐานจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆตามทีVระบุในหัวข้อ "ค่าใช้จ่ายที� ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบสาํหรับการดูแลทรัพย์สิน") 

• คา่ธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรัพย์สินตามข้อ 2. นี =ได้รวมภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือ
ภาษีทรัพย์สนิอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัโรงเรือนและทีVดินของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ทีVต้อง
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ชําระให้แก่หนว่ยงานราชการทีVเกีVยวข้องในแตล่ะปีแล้ว โดยในกรณีทีVมีการเปลีVยนแปลงกฎหมาย 
หรืออตัราภาษีสาํหรับภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือภาษีทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัโรงเรือน
และทีVดินของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริษัทฯ อาจปรับเพิVม หรือลดอัตรา
คา่ธรรมเนียมในข้อ 2. นี = ให้สอดคล้องกบัการเปลีVยนแปลงดงักลา่ว 

ค่าใช้จ่ายที� ผู้บริหาร 
อสังหาริมทรัพย์
ต้องรับผิด 
ชอบสาํหรับการ
ดูแล 
ทรัพย์สิน 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี =เป็นระยะเวลา 6 (หก) ปี นบัแต่วนัทีV
เริVมต้นสญัญา โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึVงของค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
• ค่าใช้จ่ายในการดแูลบริหารจดัการ ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน (Maintenance) ทีVอยู่

นอกเหนือหน้าทีVของผู้ เช่ารายยอ่ยภายใต้สญัญาเช่าพื =นทีVอาคารสาํนกังานและสญัญาบริการ
ทีVเกีVยวข้อง รวมถึงคา่บํารุงรักษาทางเชืVอมบีทีเอส 

• คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ควบคมุงาน ซอ่มแซม ดแูล บํารุงรักษา จดัซื =อจดัหา และ/หรือก่อสร้าง
เพิVมเติมเพืVอปรับปรุง พฒันา ทดแทน ทําให้เทียบเท่า เพิVมมลูค่า และ/หรือปรับแบบภมูิทศัน์
หรือภมูิสถาปัตย์อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิทีVเกีVยวข้องทีVกองทรัสต์ลงทนุ   

• ค่าใช้จ่ายทีVเกีVยวกับการจัดหาผู้ เช่าสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์ลงทุน เช่น ค่าโฆษณา ค่า
คอมมิชชัVน และคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย 

• ค่าเบี =ยประกันสําหรับประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
ประกันภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) และประกันภัยความเสีVยงภัยจากการ
บาดเจ็บร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในส่วนทีVเกีVยวข้องกับ
ทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์ลงทนุ 

ภาษีโรงเรือนและ
ที�ดนิ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระภาษีโรงเรือนและทีVดินและ/หรือภาษี
ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกับโรงเรือนและทีVดินของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทีVต้องชําระ
ให้แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้องตลอดอายุของสญัญาฉบบันี = โดยให้ถือว่าค่าภาษีโรงเรือนและ
ทีVดินและ/หรือภาษีทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัโรงเรือนและทีVดินของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ทีVต้องชําระให้แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้องดงักลา่วได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมผนัแปรใน
การจดัการทรัพย์สนิแล้ว 

การพิจารณาผล
การดาํเนินงานของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ภายในระยะเวลาทีV
กําหนดไว้ของแต่ละปี ตลอดอายุของสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยการพิจารณาผล
การดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ครั =งแรกจะเริVมทําการประเมินผลการดําเนินงานภาย
หลงัจาก  3 ปี นบัแตร่อบปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้สิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นี =ได้ โดยแจ้งให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั หากปรากฏว่าการ
พิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปรากฏวา่การบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์
อยูใ่นเกณฑ์ไมผ่า่น ดงัตอ่ไปนี = 
(ก) กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สิน (Net Operating Profit) ในช่วงระยะเวลาการพิจารณา

ผลการดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้างต้นนั =นๆ ตํVากว่าร้อยละ 20 เมืVอเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปี (Budget) ทีVได้รับอนุมัติจากผู้ จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีในแต่ละปี
สาํหรับการประเมินผลงานในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั หรือ 

(ข) อัตราการใช้บริการหรือการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate) ของอาคารโดยเฉลีVยในช่วง
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้างต้นนั =นๆ ตํVากว่า ร้อยละ  70 
ของพื =นทีVให้บริการและพื =นทีVเช่าทั =งหมดของทรัพย์สิน (แต่ละโครงการ) ของกองทรัสต์เป็น
ระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน ทั =งนี = การประเมินผลงานจากอัตราการใช้บริการหรือการเช่าพื =นทีV 
(Occupancy Rate) จะเริVมพิจารณาในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ในกรณีทีVผู้ จัดการกองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสตีอาจใช้สิทธิ
เสนอให้ทีVประชมุหนว่ยทรัสต์พิจารณาเลกิสญัญาแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ 
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อยา่งไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีทีVผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมผ่า่นเกณฑ์ในข้อ (ก) หรือ (ข) เนืVองจากเหตสุดุวิสยั 
โดย "เหตุสุดวิสัย" ตามสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นี =ให้มีคําจํากดัความเช่นเดียวกบัทีV
นิยามไว้ในมาตรา 8 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงเหตกุารณ์อืVน
ใดดงัตอ่ไปนี =  
(1) เหตกุารณ์ทีVอยูน่อกเหนือจากความควบคมุของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีVบริษัทฯเห็นว่าสง่ผล

กระทบในทางลบอย่างร้ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้เช่าพื =นทีVอาคารสํานกังานเกรดเอใน
กรุงเทพมหานคร  

(2) เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใดๆ เช่น การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายทาง
การเมือง ทีVบริษัทฯเห็นวา่สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงโดยตรงตอ่ธุรกิจการให้เช่าพื =นทีV
อาคารสาํนกังานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร 

ทั =งนี = เหตกุารณ์ทีVสง่ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงตาม (1) และ (2) ให้ประเมินจากการทีVอตัรา
การใช้บริการหรือการเช่าพื =นทีVโดยเฉลีVยในอาคารสาํนกังานเกรดเอในกรุงเทพมหานครทีVปรากฎตาม
รายงานของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากัด หรือสถาบันวิจัยอืVนทีVมีชืVอเสียงและมีความ
นา่เชืVอถือในลกัษณะเดียวกนัมีอตัราตํVากวา่ร้อยละ 70 สาํหรับรอบระยะเวลาของรายงานทีVเกีVยวข้อง 

การไม่ประกอบ
ธุรกิจแข่งขนักับ
ธุรกิจของ
กองทรัสต์ 

ตลอดระยะเวลาทีVสญัญาแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีผลบงัคบัใช้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลง
จะปฏิบตัิหน้าทีVในการจดัหาผู้ เช่ารายยอ่ยเพืVอเช่าพื =นทีVในทรัพย์สนิทีVกองทรัสต์ลงทนุ และรักษาผู้ เช่า
รายย่อยทีVมีอยู่เพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสุดของกองทรัสต์ โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจะไม่
ดําเนินการใดๆโดยทจุริต หรือโดยไม่เป็นธรรมอนัสง่ผลให้ผู้ เช่ารายย่อยทีVเช่าพื =นทีVในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ในปัจจุบนัยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อสญัญาเช่าพื =นทีVดงักล่าว และเข้าทําสญัญาเพืVอเช่า
พื =นทีVอาคารสํานักงานอืVนของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลทีVเ กีVยวโยงกับผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 
ตลอดระยะเวลาทีVสญัญาฉบบันี =มีผลใช้บงัคบั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะไมบ่ริหารพื =นทีVอาคาร
สํานกังานให้เช่าพื =นทีVอืVนๆ ในเขต Core Central Business District (CORE CBD) (ตามแผนทีVทีV
ปรากฏในสญัญาแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ไมว่า่เพืVอประโยชน์ของตนเองหรือของผู้ อืVน 

ความรับผิดและการ
ชดใช้ค่าเสียหาย 

(1) ในกรณีทีVผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงืVอนไขใดๆทีVกําหนดไว้
ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและความเสยีหายให้แก่บริษัทฯ และกองทรัสต์ 

(2) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องชดใช้คา่เสยีหายและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ 
และ/หรือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ อนัจะมีขึ =นจากความสญูหาย เสียหาย ความรับผิดชอบ และ
คา่ใช้จ่ายใดๆ ทีVเกิดขึ =นกบัหรือตอ่บริษัทฯ และ/หรือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ จากการทีVผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าทีV พนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
บุคคลทีVผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีV กระทําผิดสญัญาฉบับนี = หรือ
ปฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ หรือการกระทํา หรือการละเว้นการกระทํา
โดยสจุริต ประมาท เลินเลอ่ หรือโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีทีVเกิดขึ =นเป็นเหตมุาจากการทจุริต 
ประมาท เลนิเลอ่ เจตนากระทําของบริษัทฯ เอง 

(3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับผิดชอบเต็มจํานวนต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ทีV
เกิดขึ =นแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์อนัเกิดจากการปฏิบตัิผิดสญัญานี = 

(4) หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการตามคําสัVง ทีVเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทฯ และ/
หรือทรัสตี ในนามของกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่มีส่วนผิดด้วยแล้วไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือในกรณีทีVบริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ ไม่ปฏิบตัิ
ตามสญัญานี = จนเป็นเหตใุห้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีVตามสญัญานี =ได้
แล้ว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมต้่องรับผิดชอบความเสยีหายทีVเกิดขึ =น 
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การเลิกสัญญา บริษัทฯ  ม ีส ิทธิบอกเล ิกสญัญานี =โดยม ีหนงัส ือบอกกล ่าวการเล ิกสญัญาไปยงัผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั หากเกิดกรณีใดกรณีหนึVงดงัตอ่ไปนี = 
(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ประพฤติผิดข้อตกลงข้อหนึVงข้อใดแห่งสัญญานี =ในส่วนทีV เป็น

สาระสําคัญ หรือไม่ปฏิบตัิตามเงืVอนไขแห่งสญัญาในส่วนทีVเป็นสาระสําคญัและส่งผล
กระทบต่อกองทรัสต์ และต่อการปฏิบตัิหน้าทีVของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้การปฏิบตัิ
หน้าทีVไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารจัดการกองทรัสต์ตามทีVกําหนดไว้ภายใต้สญัญา
ฉบบันี = กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือประกาศทีVเกีVยวข้อง   

(2) การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละปีปรากฏว่าการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่าน ตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ในตัวชี =วัดผลการ
ดําเนินงานทีVสาํคญั (Key Performance Indicator : KPI) ซึVงคูส่ญัญาได้กําหนดร่วมกนัภายใต้
สญัญาฉบบันี = 

(3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระทําการหรือละเว้นการกระทําการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯเห็นว่า
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดความน่าเชืVอถือในด้านคณุสมบตัิสําหรับการปฏิบตัิหน้าทีVตาม
สญัญานี = (เช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับคําสัVงพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด) โดยบริษัทฯ ได้มี
หนังสือเตือนให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แก้ไขภายในเวลาทีVกําหนดแล้ว และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไมด่ําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

การทีVบริษัทฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามทีVกําหนดไว้นั =นไม่ตดัสิทธิของบริษัทฯ หรือกองทรัสต์ทีVจะ
ได้รับชดใช้ค่าเสียหายตามจริงทีVเกิดขึ =นต่อผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ทั =งนี =ให้รวมถึงค่าเสียหาย
ภายใต้หวัข้อความรับผิดและการชดใช้คา่เสยีหายด้วย 
ในกรณีทีVผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ใช้สิทธิเลิกสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสตีอาจใช้สิทธิ
เสนอให้ทีVประชมุหนว่ยทรัสต์พิจารณาเลกิสญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ และในกรณีทีV
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เปลีVยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ให้สญัญาแต่งตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบันี =สิ =นผลลง 

ภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียม 

• บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบอากรแสตมป์ทีVเกิดขึ =นและเกีVยวข้องกบัสญัญานี = 
• คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงชําระคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีของตนทีVเกิดขึ =นจากการเข้าทํา

สญัญานี = 
 

4 สัญญาตกลงกระทาํการ 

1) โครงการสาทร สแควร์ 

ผู้ให้สัญญา 1. บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี = ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ("แผ่นดินทอง") 
2. บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี = จํากดั ("นอร์ท สาธร เรียลตี K") 
แผน่ดินทอง และนอร์ท สาธร เรียลตี = รวมเรียกวา่ "ผู้ให้สัญญา" 

ผู้รับสัญญา บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพืVอการลงทนุในสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ("ผู้รับสัญญา" หรือ "กองทรัสต์") 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สญัญาฉบบันี =มีผลบงัคบัใช้ตั =งแต่วนัทีVได้มีการจดทะเบียน และสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีV
ลงทุนครั =งแรกในสว่นทีVเกีVยวกับโครงการสาทร  สแควร์ให้แก่กองทรัสต์ และจะสิ =นสดุลงเมืVอเลิก
กองทรัสต์ หรือ เมืVอกองทรัสต์มิได้เป็น ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุครั =งแรกในสว่นทีVเกีVยวกับ
โครงการสาทร สแควร์ แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดขึ =นก่อน 
 
อย่างไรก็ดี การสิ =นสดุของสญัญาฉบบันี =จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าทีV และความรับผิดของ
คูส่ญัญาฝ่ายหนึVงฝ่ายใดทีVเกิดขึ =นในระหวา่งทีVสญัญาฉบบันี =มีผลใช้บงัคบัและวนัทีVสญัญาฉบบันี =
สิ =นสดุลง 
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ข้อตกลงเรื�องการ
ถอืครอง
หน่วยทรัสต์ 

ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากสัญญาฉบับนี =มีผลบังคับใช้ ("ระยะเวลาถือครอง
หน่วยทรัสต์") แผน่ดินทองตกลงรักษาสดัสว่นการถือครองหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยูไ่มต่ํVา
กวา่ร้อยละ 15 (สบิห้า) ของหนว่ยทรัสต์ทั =งหมดของกองทรัสต์ซึVงออกและเสนอขายในครั =งนี = ทีVถือ
ครองโดยแผน่ดินทอง และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัแผน่ดินทอง 
ตลอดระยะเวลาการถือครองหนว่ยทรัสต์ตามทีVระบไุว้ข้างต้นแผน่ดินทอง และ/หรือกลุม่บคุคล
เดียวกนักบัแผน่ดินทองตกลงจะไมข่าย หรือ โอนหนว่ยทรัสต์ หรือนําหนว่ยทรัสต์ไปจํานําหรือก่อ
ภาระผกูพนัใดๆ จนทําให้ถือครองหนว่ยทรัสต์รวมกนัตํVากวา่สดัสว่นทีVกําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่
ได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสต ี

การควบคุมให้มี
การปฎิบัติตาม
สัญญาเช่าหลัก 

แผน่ดินทองตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา เพืVอให้ผู้
เช่าตามสญัญาเช่าหลกัของโครงการสาทร สแควร์ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงืVอนไขในสญัญา
เช่าหลกัอย่างเคร่งครัด และจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ หรือเข้าไปดําเนินการแก้ไขการผิด
สญัญา) เพืVอมิให้ผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่
การเลกิสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใดๆ ตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาเช่าหลกั 
แผ่นดินทอง จะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบโดยไม่ชักช้า (แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วนัทําการนบัแต่เกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว) เมืVอแผน่ดินทอง ทราบถึงเหตกุารณ์ใดๆ ทีVอาจนําไปสูก่ารผิดนดั กระทําการ
ฝ่าฝืนเงืVอนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญาหรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนด
ไว้ในสญัญาเช่าหลกัของโครงการสาทร สแควร์ 

การควบคุมให้มี
การปฎิบัติตาม
สัญญาเช่าช่วง 

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงเสียหายหรือถูกทําลายภายใต้สญัญาเช่าช่วงทีVดิน 
อาคารสํานกังาน สิVงปลกูสร้าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ แผ่นดินทองตกลงควบคุม 
ดแูลและดําเนินการใดๆ โดยใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถเพืVอป้องกันและเยียวยา 
(รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินใดๆ หรือเข้าไปดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญา) เพืVอให้
นอร์ท สาธร เรียลตี =ปฏิบตัิหน้าทีVของตนภายใต้สญัญาเช่าช่วงทีVดิน อาคารสํานกังาน สิVงปลูก
สร้าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ดงัตอ่ไปนี = 
1.  ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าช่วงเสยีหายทั =งหมด หรืออยา่งมีนยัสําคญั (Total Loss)  นอร์ท 

สาธร เรียลตี = จะนําเงินค่าสินไหมทดแทน (ทีVเจ้าของทีVดินและอาคารได้รับจากบริษัท
ประกนัภยัและสง่มอบตอ่ให้แก่นอร์ท สาธร เรียลตี =) ไปทําการสร้างทรัพย์สินใหม่เพืVอให้
สามารถจดัหาผลประโยชน์ตอ่ไปได้ 

2. ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงเสียหายทั =งหมด หรืออย่างมีนยัสําคญั (Total Loss) ใน
ระหว่างระยะเวลาการเช่า 7 ปีสดุท้าย และกองทรัสต์ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วง 
นอร์ท สาธร เรียลตี =จะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อืVนใดทีV
นอร์ท สาธร เรียลตี =ได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลา
การเช่าทีVเหลอือยู ่

3. ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงได้รับความเสียหายบางสว่น (Partial Loss) นอร์ท สาธร 
เรียลตี = จะนําเงินค่าสินไหมทดแทน (ทีV เจ้าของทีVดินและอาคารได้รับจากบริษัท
ประกนัภยัและสง่มอบตอ่ให้แก่นอร์ท สาธร เรียลตี =) ไปปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทีVเช่า
ให้สามารถจดัหาผลประโยชน์ตอ่ไปได้ 

การชดใช้
ค่าเสียหาย  

หาก (1) ผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าหลกัของโครงการสาทร สแควร์ ผิดนดักระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข 
หรือก่อให้เกิดเหตแุหง่การเลกิสญัญาหรือกระทําผิดข้อสญัญาใดๆ อนัก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรัสต์ หรือ (2) นอร์ท สาธร เรียลตี =ไมป่ฏิบตัิหน้าทีVของตนภายใต้สญัญาเช่าช่วงทีVดิน อาคาร
สาํนกังาน สิVงปลกูสร้าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ทรัพย์สนิทีVเช่า
ช่วงเสยีหายหรือถกูทําลายอนัก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทรัสต์ แผน่ดินทองตกลงดําเนินการ
ใดๆ เพืVอเป็นการเยียวยาความเสยีหายตลอดจนชดใช้คา่เสยีหายทีVเกิดขึ =นแก่กองทรัสต์ตามความ
เสียหายทีVเกิดขึ =นจริง ซึVงได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าคงเหลือ ค่าเสียหายทีVกองทรัสต์ต้องชดเชย
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ให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ย (ถ้ามี) และ/หรือคา่เสยีหายอืVนๆทีVเกีVยวข้อง 
การเปลี�ยนตัวผู้ให้
บริการหรือผู้ให้เช่า
พื Kนที�โครงการสาทร 
สแควร์ 

นอร์ท สาธร เรียลตี =ตกลงวา่นอร์ท สาธร เรียลตี =จะใช้ความพยายามอยา่งดีทีVสดุในการดําเนินการ
เพืVอให้ผู้ใช้บริการพื =นทีV และผู้ เช่าพื =นทีVโครงการสาทร สแควร์ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75%) 
ของผู้ ใช้บริการพื =นทีV และผู้ เช่าพื =นทีVทั =งหมดของโครงการสาทร สแควร์ให้ความยินยอมการโอน
สิทธิและหน้าทีVตามสัญญาให้บริการพื =นทีV หรือสัญญาให้เช่าพื =นทีV (แล้วแต่กรณี) ภายใน
ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน ภายหลงัจากทีVมีการจดทะเบียนเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 
หากในกรณีใดทีVต้องมีการเปลีVยนแปลงทางทะเบียนก่อนทีVจะจดทะเบียนการเช่าช่วงทรัพย์สิน
หลกัทีVลงทนุครั =งแรกทีVจําเป็นเพืVอให้สามารถจดทะเบียนเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้ 
นอร์ท สาธร เรียลตี =ตกลงจะดําเนินการดงักลา่วก่อนการจดทะเบียนการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีV
ลงทนุครั =งแรก 
หากผู้ใช้บริการพื =นทีVหรือผู้ เช่าพื =นทีVปฏิเสธทีVจะให้ความยินยอมในการเปลีVยนตวัผู้ ให้บริการพื =นทีV
หรือผู้ ให้เช่า  นอร์ท  สาธร  เรียลตี =ตกลงว่านอร์ท  สาธร  เรียลตี = ในฐานะผู้ ให้บริการพื =นทีVเดิมหรือ
ผู้ให้เช่าเดิมจะยงัคงเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ให้เช่า กบัลกูค้ารายนั =นๆต่อไปจนกว่าสญัญาให้บริการ
พื =นทีVและ /หรือสญัญาให้เช่าพื =นทีV  ทีVเกีVยวข้องจะสิ =นสดุลง และนอร์ท สาธร เรียลตี = ตกลงจะส่ง
มอบผลประโยชน์ใดๆ ซึVงรวมถึง คา่เช่า เงินมดัจําและ /หรือเงินประกนัตามสญัญาจากผู้ใช้บริการ
พื =นทีVหรือผู้ เช่าพื =นทีV  ซึVงนอร์ท  สาธร  เรียลตี =ได้รับจากผู้ ใช้บริการหรือผู้ เช่าพื =นทีVดังกล่าว ให้แก่

กองทรัสต์ภายในระยะเวลาดงันี = 
1. เงินมดัจํา และ/หรือเงินประกนัการเช่าหรือการบริการ ให้สง่มอบในวนัทีVจดทะเบียนการ

เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 
2. ผลประโยชน์ใดๆ ทีVได้รับหลงัจากวนัจดทะเบียนการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =ง

แรก สง่มอบภายในเจ็ด (7) วนันบัแตว่นัทีVได้รับผลประโยชน์ดงักลา่ว 
ข้อตกลงเรื�องที�จอด
รถในโครงการ
สาทร สแควร์ 

นอร์ท  สาธร  เรียลตี =ตกลงดําเนินการให้กองทรัสต์มีสิทธิในการใช้พื =นทีVจอดรถในโครงการสาทร 
สแควร์เพืVอวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ ใช้บริการอาคารโครงการสาทร 
สแควร์ในจํานวนทีVเพียงพอตอ่การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจากการประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบนัของโครงการสาทร  สแควร์ ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็นผู้ เช่าช่วงทีVดินและ
อาคารโครงการสาทร สแควร์ทั =งนี = หากทรัสตีมีความเห็นว่าพื =นทีVจอดรถในโครงการสาทร สแควร์
มีไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม ซึVงสง่ผลกระทบต่อการ
ให้บริการแก่แก่ผู้ประกอบการและผู้ เช่าพื =นทีVในอาคารและมีความจําเป็นต้องจดัหาพื =นทีVจอดรถ
เพิVมเติมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ เช่าพื =นทีVในอาคารโครงการสาทร  สแควร์แล้วนั =น 
นอร์ท  สาธร  เรียลตี =ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดีทีVสดุในการจดัหาทีVจอดรถเพิVมเติมเพืVอให้
เพียงพอตอ่การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตามทีVทรัสตีร้องขอ 
นอร์ท สาธร  เรียลตี =ตกลงเจรจากบัผู้ เช่ารายย่อย หรือผู้ ใช้ประโยชน์จากพื =นทีVจอดรถในโครงการ
สาทร สแควร์ ในกรณีทีVการใช้ประโยชน์พื =นทีVดงักลา่วอาจสง่ผลให้กองทรัสต์มีความเสีVยงในการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทีVเกีVยวข้อง เพืVอให้ผู้ เช่ารายย่อย หรือผู้ ใช้
ประโยชน์จากพื =นทีVจอดรถในโครงการสาทร  สแควร์รายดงักลา่วยกเลิกการเช่า หรือการใช้พื =นทีV
นั =น โดยไมก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และตกลงจะเยียวยาความ
เสยีหายแก่กองทรัสต์ในกรณีทีVเหตกุารณ์ดงักลา่วสง่ผลให้กองทรัสต์ผิดสญัญาเช่าพื =นทีVกบัผู้ เช่า
พื =นทีVรายยอ่ยรายดงักลา่ว 

ข้อตกลงเรื�องการ
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

นอร์ท สาธร เรียลตี =ตกลงรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุครั =งแรกทั =ง
ในส่วนของโครงการสาทร สแควร์ และโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยนอร์ท สาธร 
เรียลตี =ตกลงจะไม่ลาออกจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุครั =ง
แรกภายในระยะเวลา 6 (หก) ปีนบัแตว่นัทีVสญัญาแตง่ตั =งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สิทธิในการใช้
เครื�องหมายการค้า 

นอร์ท สาธร เรียลตี =ตกลงดําเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้มีสิทธิในการใช้ชืVอและ/หรือเครืVองหมาย
การค้าในสว่นทีVเกีVยวข้องกบัโครงการสาทร สแควร์ โดยถกูต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพืVอ
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ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็น ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
ในโครงการสาทร สแควร์ โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

สิทธิในการทาํคาํ
เสนอซื Kอ (Right to 
Offer) และสิทธิใน
การปฏิเสธก่อน 
(Right of First 
Refusal) 

ตลอดระยะเวลาของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รับสิทธิในการทําคําเสนอซื =อ (Right to Offer) 
และสทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากผู้ ให้สญัญา ในการซื =อและ/หรือรับโอน
กรรมสทิธิ� และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่าช่วงสําหรับอาคารสํานกังาน
ใดๆ ทีVดินทีVตั =งอาคารดังกล่าว สิVงปลูกสร้าง และงานระบบทีVเกีVยวข้องกับอาคารสํานักงาน
ดงักลา่ว ทั =งนี = เงืVอนไขเป็นไปตามทีVตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาตอ่ไป 

เหตุผิดสัญญา ในกรณีทีVเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึVงตามทีVระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี = 
1. ในกรณีทีVผู้ให้สญัญารายใดจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงทีVระบไุว้ในสญัญานี =

หรือผิดคํารับรองทีVให้ไว้ในสญัญาอนัเป็นข้อสญัญาหรือคํารับรองทีVมีนยัสําคญัและผู้ ให้
สญัญารายดงักลา่วไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 
วนันบัจากวนัทีVได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั =นหรือภายในระยะเวลาใดๆ 
ทีVคูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

2. ในกรณีทีVผู้ ให้สญัญารายใดถูกศาลสัVงพิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัVงให้ล้มละลายหรืออยู่ใน
ขั =นตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชีหรือศาลมีคําสัVงให้ฟื=นฟูกิจการของผู้ ให้สญัญา ซึVง
กองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้สญัญารายดงักลา่วในการชําระหนี =
หรือปฏิบตัิตามสญัญานี = 
 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์ตามทีVระบุไว้ในข้อ 1. หรือข้อ  2. ของหัวข้อเหตุผิดสัญญา 
กองทรัสต์มีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายและ /หรือคา่ใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจากการทีVมีเหตผิุดนดั
หรือผิดสญัญาเกิดขึ =นนั =นจากผู้ให้สญัญารายนั =นๆ 

2. ในกรณีทีVมีการเลิกกองทรัสต์ตามทีVกําหนดในสญัญาก่อตั =งทรัสต์ โดยไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึVง และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้สญัญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้ถือว่าสญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง โดยทีVคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สทิธิเรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอืVนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึVงได้  

 

2) โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

ผู้ให้สัญญา  1 . บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) ("ยนิูเวนเจอร์") 
2. บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั ("เลิศรัฐการ") 
ยนิูเวนเจอร์ และเลศิรัฐการรวมเรียกวา่ "ผู้ให้สัญญา" 

ผู้รับสัญญา บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพืVอการลงทนุในสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ("ผู้รับสัญญา" หรือ "กองทรัสต์") 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

สญัญาฉบบันี =มีผลบงัคบัใช้ตั =งแตว่นัทีVได้มีการจดทะเบียนสทิธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สิน
หลกัทีVลงทุนครั =งแรกในส่วนทีVเกีVยวกับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ให้แก่กองทรัสต์ และจะ
สิ =นสุดลงเมืVอเลิกกองทรัสต์ หรือ เมืVอกองทรัสต์มิได้เป็นผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีV
ลงทุนครั =งแรกในส่วนทีVเกีVยวกบัโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ =น
ก่อน 
อย่างไรก็ดี การสิ =นสุดของสัญญาฉบับนี =จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าทีV และความรับผิดของ
คู่สญัญาฝ่ายหนึVงฝ่ายใดทีVเกิดขึ =นในระหว่างทีVสญัญาฉบบันี =มีผลใช้บังคบัและวนัทีVสญัญาฉบบันี =
สิ =นสดุลง 
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การควบคุมให้มี
การปฎิบัติตาม
สัญญาเช่าหลัก 

ยนิูเวนเจอร์ตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา เพืVอให้ผู้ เช่า
ตามสญัญาเช่าหลกัของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงืVอนไขใน
สญัญาเช่าหลกัอย่างเคร่งครัด และจะใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆหรือเข้าไปดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญา) 
เพืVอมิให้ผู้ เช่าตามสญัญาเช่าหลกัผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงืVอนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิก
สญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ในสญัญาเช่าหลกั 
ผู้ ให้สญัญาจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบโดยไม่ชักช้า (แต่ไม่เกิน 3 วนัทําการนบัแต่เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว) เมืVอผู้ ให้สญัญาทราบถึง (1) เหตุการณ์ใดๆ ทีVอาจนําไปสู่การผิดนัด กระทําการฝ่าฝืน
เงืVอนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาหรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ใน
สญัญาเช่าหลกัของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์หรือ (2) การแก้ไขข้อกําหนดและเงืVอนไขใน
สญัญาเช่าหลกัของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 

การควบคุมให้มี
การปฎิบัติตาม
สัญญาเช่าพื Kนที�
อาคาร 

ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ทรัพย์สนิทีVเช่าเสยีหายหรือถกูทําลายภายใต้สญัญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานกังาน 
สิVงปลกูสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ยนิูเวนเจอร์ตกลงควบคมุ ดแูลและ
ดําเนินการใดๆ โดยใช้ความพยายามอยา่งสดุความสามารถเพืVอป้องกนัและเยียวยา (รวมถึงการให้
ความช่วยเหลอืทางการเงินใดๆ หรือเข้าไปดําเนินการแก้ไขการผิดสญัญา) เพืVอให้เลิศรัฐการปฏิบตัิ
หน้าทีVของตนภายใต้สญัญาเช่าพื =นทีVอาคารสาํนกังาน สิVงปลกูสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ดงัตอ่ไปนี = 
1.  ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายทั =งหมด หรืออย่างมีนยัสําคญั (Total Loss) เลิศรัฐการจะ

นําเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยทีVตนได้รับจากบริษัทประกันภัยไปสร้าง
ทรัพย์สินใหม่เพืVอให้สามารถจัดหาประโยชน์ต่อไปได้ หรือหากเลิศรัฐการไม่สามารถ
ดําเนินการดงักล่าวได้เนืVองจากติดข้อจํากัดใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าหลกั เลิศรัฐการต้อง
ชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สนิทีVเช่าคงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อืVนใดทีVเลศิรัฐการได้รับไว้
ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีVเหลอือยู ่

2. ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายทั =งหมด หรืออย่างมีนยัสําคญั (Total Loss) ในระหว่าง
ระยะเวลาการเช่า 7 ปีสดุท้าย และกองทรัสต์ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาเช่าพื =นทีVอาคาร เลิศรัฐ
การจะต้องชําระคืนคา่เช่าคงเหลอื รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อืVนใดทีVเลศิรัฐการได้รับไว้ใน
นามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีVเหลอือยู ่

3. ในกรณีทีVทรัพย์สนิทีVเช่าได้รับความเสยีหายบางสว่น (Partial Loss) เลศิรัฐการจะนําเงินค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภยัทีVตนได้รับจากบริษัทประกันภยัไปซ่อมแซมทรัพย์สินทีV
เช่าเพืVอให้สามารถจดัหาประโยชน์ตอ่ไปได้ 

การชดใช้
ค่าเสียหาย  

หาก (1) ผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าหลกัของโครงการปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ผิดนดั กระทําการฝ่า
ฝืนเงืVอนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญาหรือกระทําผิดข้อสญัญาใดๆ อนัก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือ (2) เลิศรัฐการไม่ปฏิบัติหน้าทีVของตนภายใต้สญัญาเช่าพื =นทีVอาคาร
สํานักงาน สิVงปลกูสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในกรณีเกิดเหตุการณ์
ทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายหรือถูกทําลายอนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ ยูนิเวนเจอร์ตกลง
ดําเนินการใดๆ เพืVอเป็นการเยียวยาความเสียหายตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายทีVเกิดขึ =นแก่กองทรัสต์
ตามความเสียหายทีVเกิดขึ =นจริง ซึVงได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าคงเหลือ ค่าเสียหายทีVกองทรัสต์ต้อง
ชดเชยให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ย (ถ้ามี) และ/หรือคา่เสยีหายอืVนๆทีVเกีVยวข้อง 

การเปลี�ยนตัวผู้ให้
บริการหรือผู้ให้เช่า
พื Kนที�โครงการปาร์ค 
เวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ 

เลิศรัฐการตกลงว่าเลิศรัฐการจะใช้ความพยายามอย่างดีทีVสดุในการดําเนินการเพืVอให้ผู้ ใช้บริการ
พื =นทีV และผู้ เช่าพื =นทีVโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75%) ของ
ผู้ ใช้บริการพื =นทีV และผู้ เช่าพื =นทีVทั =งหมดของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ให้ความยินยอมการ
โอนสิทธิและหน้าทีVตามสัญญาให้บริการพื =นทีV หรือสัญญาให้เช่าพื =นทีV (แล้วแต่กรณี) ภายใน
ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน ภายหลงัจากทีVมีการจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุ
ครั =งแรก หากในกรณีใดทีVต้องมีการเปลีVยนแปลงทางทะเบียนก่อนทีVจะจดทะเบียนการเช่าและเชา่ชว่ง
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ทรัพย์สินหลกัทีVลงทนุครั =งแรกทีVจําเป็นเพืVอให้สามารถจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ได้ เลิศรัฐการตกลงจะดําเนินการดงักล่าวก่อนการจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วง
ทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 
หากผู้ใช้บริการพื =นทีVหรือผู้ เช่าพื =นทีVปฏิเสธทีVจะให้ความยินยอมในการเปลีVยนตวัผู้ ให้บริการพื =นทีVหรือ
ผู้ ให้เช่า เลิศรัฐการตกลงว่าเลิศรัฐการ ในฐานะผู้ ให้บริการพื =นทีVเดิมหรือผู้ ให้เช่าเดิมจะยงัคงเป็นผู้
ให้บริการหรือผู้ ให้เช่า กบัลกูค้ารายนั =นๆต่อไปจนกว่าสญัญาให้บริการพื =นทีVและ/หรือสญัญาให้เช่า
พื =นทีV ทีVเกีVยวข้องจะสิ =นสดุลง และเลศิรัฐการ ตกลงจะสง่มอบผลประโยชน์ใดๆ ซึVงรวมถึง ค่าเช่า เงิน
มดัจําและ/หรือเงินประกันตามสญัญาจากผู้ ใช้บริการพื =นทีVหรือผู้ เช่าพื =นทีV ซึVงเลิศรัฐการได้รับจาก
ผู้ใช้บริการหรือผู้ เช่าพื =นทีVดงักลา่ว ให้แก่กองทรัสต์ภายในระยะเวลาดงันี = 
1. เงินมดัจํา และ/หรือเงินประกนัการเชา่หรือการบริการ ให้สง่มอบในวนัทีVจดทะเบียนการเช่า

และเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 
2. ผลประโยชน์ใดๆ ทีVได้รับหลงัจากวนัจดทะเบียนการเช่าและเชา่ช่วงทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุ

ครั =งแรก สง่มอบภายในเจ็ด (7) วนันบัแตว่นัทีVได้รับผลประโยชน์ดงักลา่ว 
ข้อตกลงเรื�องที�จอด
รถในโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ 

เลิศรัฐการตกลงดําเนินการให้กองทรัสต์มีสิทธิในการใช้พื =นทีVจอดรถในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์เพืVอวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ ใช้บริการอาคารโครงการปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ในจํานวนทีVเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจากการ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบนัของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็นผู้
เช่าพื =นทีVบางส่วนในอาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทั =งนี = หากทรัสตีมีความเห็นว่าพื =นทีV
จอดรถในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มีไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ใน
ช่วงเวลาใดๆ ก็ตามซึVงสง่ผลกระทบตอ่การให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ เช่าพื =นทีVในอาคารและมี
ความจําเป็นต้องจดัหาพื =นทีVจอดรถเพิVมเติมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ เชา่พื =นทีVในอาคาร
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ แล้วนั =น เลิศรัฐการตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดีทีVสดุในการ
จดัหาทีVจอดรถเพิVมเติมเพืVอให้เพียงพอตอ่การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตามทีVทรัสตีร้องขอ 
เลศิรัฐการตกลงเจรจากบัผู้ เช่ารายยอ่ย หรือผู้ใช้ประโยชน์จากพื =นทีVจอดรถในโครงการปาร์คเวนเชอร์ 
อีโคเพลก็ซ์ ในกรณีทีVการใช้ประโยชน์พื =นทีVดงักลา่วอาจสง่ผลให้กองทรัสต์มีความเสีVยงในการปฏิบตัิ
ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทีVเกีVยวข้อง เพืVอให้ผู้ เช่ารายยอ่ย หรือผู้ใช้ประโยชน์จากพื =นทีV
จอดรถในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์รายดงักลา่วยกเลิกการเช่า หรือการใช้พื =นทีVนั =น โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และตกลงจะเยียวยาความเสียหายแก่
กองทรัสต์ในกรณีทีVเหตกุารณ์ดงักลา่วสง่ผลให้กองทรัสต์ผิดสญัญาเช่าพื =นทีVกับผู้ เช่าพื =นทีVรายย่อย
รายดงักลา่ว 

สิทธิในการใช้
เครื�องหมายการค้า 

เลศิรัฐการตกลงดําเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้มีสทิธิในการใช้ชืVอและ/หรือเครืVองหมายการค้าในสว่น
ทีVเกีVยวข้องกับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพืVอ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็นผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สนิในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

สิทธิในการทาํคาํ
เสนอซื Kอ (Right to 
Offer) และสิทธิใน
การปฏิเสธก่อน     
(Right of First 
Refusal) 

ตลอดระยะเวลาของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้รับสิทธิในการทําคําเสนอซื =อ (Right to Offer) และ
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากผู้ ให้สญัญา ในการซื =อและ/หรือรับโอน
กรรมสทิธิ� และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่าช่วงสาํหรับอาคารสํานกังานใดๆ 
ทีVดินทีVตั =งอาคารดงักลา่ว สิVงปลกูสร้าง และงานระบบทีVเกีVยวข้องกบัอาคารสํานกังานดงักลา่ว ทั =งนี = 
เงืVอนไขเป็นไปตามทีVตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญาตอ่ไป 

เหตุผิดสัญญา ในกรณีทีVเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึVงตามทีVระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี = 
1. ในกรณีทีVผู้ ให้สญัญารายใดจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงทีVระบุไว้ในสญัญานี =

หรือผิดคํารับรองทีVให้ไว้ในสญัญาอนัเป็นข้อสญัญาหรือคํารับรองทีVมีนยัสาํคญัและผู้ ให้สญัญา
รายดงักลา่วไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 วนันบัจาก
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วนัทีVได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั =นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ทีVคู่สญัญาได้
ตกลงกนั  

2. ในกรณีทีVผู้ ให้สญัญารายใดถูกศาลสัVงพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัVงให้ล้มละลายหรืออยู่ใน
ขั =นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชีหรือศาลมีคําสัVงให้ฟื=นฟูกิจการของผู้ ให้สญัญา ซึVง
กองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้สญัญารายดงักลา่วในการชําระหนี =หรือ
ปฏิบตัิตามสญัญานี = 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีทีVเกิดเหตกุารณ์ตามทีVระบไุว้ในข้อ 1. หรือข้อ  2. ของหวัข้อเหตผิุดสญัญา กองทรัสต์มี
สทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายและ  /หรือค่าใช้จ่ายอืVนใดอนัเกิดจากการทีVมีเหตผิุดนดัหรือผิดสญัญา
เกิดขึ =นนั =นจากผู้ให้สญัญารายนั =นๆ 

2. ในกรณีทีVมีการเลิกกองทรัสต์ตามทีVกําหนดในสัญญาก่อตั =งทรัสต์ โดยไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึVง และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้สญัญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้ถือว่าสญัญาฉบบันี =สิ =นสดุลง โดยทีVคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
คา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอืVนใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึVงได้  

 
5 เงื�อนไขที�สาํคัญของสัญญาเงนิกู้ 

ผู้ให้กู้  ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน และ/หรือบริษัทประกนัชีวิต และ/หรือบริษัทประกนัวินาศ
ภยั และ/หรือนิติบคุคลอืVนใดทีVสามารถให้สนิเชืVอแก่กองทรัสต์ได้ ซึVงอาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) ซึVงเป็นบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัทรัสตี และ/หรือบคุคลทีVเกีVยวโยงกนักบัทรัสตีอืVนใด 

ผู้ขอสนิเชืVอ ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพืVอการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
วงเงินกู้  (ล้านบาท) วงเงินกู้และสนิเชืVอทั =งหมด จํานวนรวมไมเ่กิน 2,195 ล้านบาท โดยอาจแบง่เป็น 

วงเงินกู้ ทีV 1: ประเภทวงเงินกู้ ระยะยาว จํานวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท เพืVอใช้สาํหรับการลงทนุ
ในทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 

วงเงินกู้ ทีV 2:   ประเภทวงเงินกู้ ระยะสั =น โดยออกตัyวสญัญาใช้เงินไว้เป็นหลกัฐาน ซึVงเป็นวงเงิน
สนิเชืVอหมนุเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือตอ่ระยะเวลาวงเงินทกุปี จํานวนไมเ่กิน 
160 ล้านบาท เพืVอใช้สนบัสนนุการจ่ายคืนเงินประกนัการเช่าของทรัพย์สินหลกัทีV
ลงทนุครั =งแรก 

วงเงินสนิเชืVอทีV 3:  ประเภทหนงัสอืคํ =าประกนั ซึVงเป็นวงเงินสนิเชืVอหมนุเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรือ
ต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จํานวนไม่เกิน 35 ล้านบาท เพืVอใช้คํ =าประกันการใช้
ไฟฟ้าตอ่การไฟฟ้าของทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก 

อตัราดอกเบี =ยและ
คา่ธรรมเนียม
เกีVยวกบัการจดัหาเงิน
กู้ยืม 

อตัราดอกเบี =ยและคา่ธรรมเนียมเกีVยวกบัการจดัหาเงินกู้ ยืมในปีทีV 1 จะไมเ่กิน MLR (Minimum Loan 
Rate) ลบร้อยละ 1.5 และอตัราดอกเบี =ยตลอดอายุสญัญาเงินกู้ จะไม่เกิน MLR ทั =งนี = เว้นแต่กรณี
ยกเว้นบางประการ ซึVงอาจระบไุว้ในสญัญาเงินกู้  
อนึVง อตัราดอกเบี =ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลีVยของอตัราดอกเบี =ยสําหรับเงินกู้ของ
ลกูค้ารายใหญ่ชั =นดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ซึVงอตัราดงักลา่วอาจมีการเปลีVยนแปลงได้ตามประกาศของสถาบนัการเงินแตล่ะราย 
ทั =งนี = อาจมีค่าธรรมเนียมเกีVยวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมตามทีVกองทรัสต์และผู้ ให้กู้ อาจจะกําหนดใน
สญัญาเงินกู้ตอ่ไป 

ระยะเวลาชําระคืน
เงินกู้  

วงเงินกู้ ทีV 1:   ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัเบิกถอนเงินกู้ครั =งแรก 
วงเงินกู้ ทีV 2:  ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 180 วนันับแต่วันทีVออกตัyวสญัญาใช้เงินแต่ละ

ฉบับ หรือตามทีVจะระบุไว้ในสัญญาเงินกู้   ทั =งนี = ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้
สาํหรับวงเงินกู้ ทีV 2 นี =จะต้องไมเ่กินวนัครบกําหนดการชําระคืนเงินกู้ของวงเงินกู้ ทีV 
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1 ตามทีVระบใุนสญัญาเงินกู้  
วงเงินสนิเชืVอทีV 3: ระยะเวลาชําระคืนสนิเชืVอประเภทหนงัสือคํ =าประกนักรณีทีVผู้ รับหนงัสือคํ =าประกนั

ใช้สทิธิเรียกร้องตามหนงัสอืคํ =าประกนั ไมเ่กินวนัทําการสดุท้ายของเดือนซึVงผู้ ให้กู้
ได้มีการชําระเงินทั =งจํานวนหรือแต่บางสว่นไปตามหนงัสือคํ =าประกนันั =น ๆ ทั =งนี = 
ระยะเวลาการชําระคืนสินเชืVอประเภทหนงัสือคํ =าประกัน (กรณีทีVผู้ รับหนงัสือคํ =า
ประกนัใช้สทิธิเรียกร้องตามหนงัสอืคํ =าประกนั) และการสิ =นสดุภาระของผู้ให้กู้ตาม
หนงัสอืคํ =าประกนัทกุฉบบั (กรณีทีVผู้ รับหนงัสือคํ =าประกนัไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามหนังสือคํ =าประกัน) สําหรับวงเงินสินเชืVอทีV  3 นี =จะต้องไม่เ กินวันครบ
กําหนดการชําระคืนเงินกู้ของวงเงินกู้ ทีV 1  

การชําระเงินต้นของ
วงเงินและเงินกนั
สาํรอง 

ชําระคืนทั =งจํานวน ณ วนัครบกําหนดอายเุงินกู้  หรือ ชําระคืนเงินต้นบางสว่นก่อนวนัครบกําหนดอายุ
ตามทีVจะระบใุนสญัญาเงินกู้  
ทั =งนี = ผู้จดัการกองทรัสต์อาจกําหนดให้มีเงินกันสํารองในแต่ละปีเพืVอเป็นการชําระคืนเงินกู้ ไม่ว่าจะ
ครบกําหนดชําระหนี =แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในการกําหนดวงเงินกันสํารอง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
คํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืม และระยะเวลาการชําระหนี = ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดทีVเกิดจากการขาดทนุทีVยงัไม่เกิดขึ =น (unrealized loss) จากการ
ประเมินค่า หรือการสอบทานการประเมินค่าสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และจะเปิดเผยจํานวนเงินกัน
สาํรองในแตล่ะปีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ 
อนึVง กองทรัสต์สามารถรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ทั =งจํานวนหรือบางสว่นได้ก่อนวนัครบกําหนด
ชําระคืนเงินต้นของแต่ละวงเงิน บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการ
ระดมทนุด้วยวิธีตา่งๆ โดยจะคํานงึถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนั =น เพืVอประโยชน์สงูสดุ
ของกองทรัสต์ เช่น การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิVมเติม การเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลอืVนใดทีV
สามารถให้สนิเชืVอแก่กองทรัสต์ได้ เพืVอชําระคืนหนี =เดิม (Refinancing) เป็นต้น 

การชําระดอกเบี =ย ชําระรายเดอืน 
หลกัประกนัการกู้ยืม 1.  การโอนสทิธิอยา่งมีเงืVอนไขในสญัญาเช่าช่วงทีVดิน อาคารสํานกังาน สิVงปลกูสร้าง และงาน

ระบบโครงการสาทร สแควร์ 
2.  ในสว่นทีVเกีVยวกบัการโอนสทิธิและหน้าทีVในกรมธรรม์ประกนัภยัประเภทการประกนัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกัสาํหรับทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก มีดงันี = 
2.1 ในระหว่างทีVมีการหยุดชะงักของธุรกิจ และในทันทีทีVได้รับเงินประกันทีVได้รับ

ในช่วงธุรกิจหยดุชะงกั ผู้กู้ตกลงโอนสทิธิอยา่งเด็ดขาดในจํานวนเทา่กบัดอกเบี =ยทีV
ถึงกําหนดและค้างชําระอยู่ในขณะนั =นภายใต้สญัญากู้  (หากมี) ให้แก่ผู้ ให้กู้ โดย
ทนัที 

2.2 นอกเหนือจากสิทธิและหน้าทีVตามทีVกําหนดในข้อ 2.1 ข้างต้น ผู้กู้ ตกลงโอนสิทธิ
และหน้าทีVอย่างมีเงืVอนไขในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกัให้แก่ผู้ ให้กู้  และภายหลงัเข้าทําสญัญาโอนสิทธิผู้กู้ จะดําเนินการให้มี
การสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงักให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์
ร่วมและเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม 

3.  การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขโดยกองทรัสต์ในบญัชีรับเงินอนัเกีVยวกบัสิทธิการเช่า ซึVงเปิดไว้
เพืVอรับเงินค่าเช่าล่วงหน้าทีVจะได้รับคืนจากผู้ ให้เช่าและเงินประกันซึVงจะได้รับจาก
ประกนัภยัความเสีVยงการเลกิสญัญาเช่า และให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ควบคมุดแูลบญัชี 

4. การโอนสทิธิอยา่งมีเงืVอนไขโดยกองทรัสต์ในบญัชีดําเนินการ ซึVงเปิดไว้เพืVอรับรายได้จากค่า
เช่า 

5. การโอนสทิธิอยา่งมีเงืVอนไขโดยเลศิรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี =ในบญัชีเพืVอรับเงินประกนั
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ซึVงจะได้รับจากประกันภยัความเสีVยงภยัทรัพย์สินของเลิศรัฐการและนอร์ท สาธร เรียลตี = 
และให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ควบคมุดแูลบญัชี โดยผู้ให้กู้ตกลงวา่จะต้องนําเงินในบญัชีดงักลา่วไปใช้
เพืVอวตัถุประสงค์ในการซ่อม/สร้างทรัพย์สินซึVงได้เอาประกันภยัในกรณีทีVมีความเสียหาย
เกิดขึ =นเทา่นั =นเทา่นั =น 

6. การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขในสญัญาเช่าและบริการทุกสญัญาของโครงการสาทร สแควร์ 
ซึVงมีอายสุญัญามากกวา่ 3 ปี ให้แก่ผู้ให้กู้   

นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบขุ้างต้น ข้อกําหนดและเงืVอนไขอืVนๆ เกีVยวกบัการให้หลกัประกนัการกู้ยืมนี =
ให้เป็นไปตามเงืVอนไขในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน และเอกสารทางการเงินทีVเกีVยวข้องซึVง
คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั 
"การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไข" หมายถึง การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขในสิทธิเรียกร้อง ประโยชน์ 
ดอกเบี =ย รวมทั =งสทิธิทั =งหลายของผู้ โอนซึVงมีอยูภ่ายใต้สทิธิหรือทรัพย์สินทีVได้โอนดงักลา่ว เช่น สิทธิทีV
จะได้รับเงินคา่เช่าภายใต้สญัญาเช่าทีVเกีVยวข้อง สทิธิทีVจะได้รับเงินประกนัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั
ทีVเกีVยวข้อง และสิทธิในการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากทีVเกีVยวข้อง เป็นต้น ซึVงการโอนสิทธิดงักล่าว
ให้แก่ผู้ให้กู้นั =นจะมีผลเป็นการโอนสทิธิเด็ดขาดเมืVอ (ก) เกิดเหตกุารณ์ต่าง ๆ ตามทีVระบไุว้ในสญัญา
เงินกู้ ว่าเป็นเหตผิุดสญัญา (อาทิเช่น ผู้กู้ ไม่ชําระหนี =เงินทีVถึงกําหนด ผู้กู้ ผิดข้อปฏิบตัิภายใต้เอกสาร
ทางการเงิน รวมทั =งผู้กู้ ล้มละลาย เป็นต้น) และ (ข) ผู้ ให้กู้ ได้ออกหนงัสือแจ้งการความมีผลสมบรูณ์
ของการโอนสทิธิให้แก่คูส่ญัญาทีVเกีVยวข้องเพืVอเรียกร้องให้การโอนสทิธิอยา่งมีเงืVอนไขดงักลา่วข้างต้น
มีผลสมบรูณ์  
"การโอนสทิธิอยา่งเด็ดขาด" หมายถึง การโอนสทิธิเรียกร้อง ประโยชน์ ดอกเบี =ย รวมทั =งสิทธิทั =งหลาย
ของผู้ โอนให้แก่ผู้ให้กู้ ซึVงมีผลทนัทีทีVมีการลงนามในสญัญาโอนสิทธิ ทั =งนี = การโอนสิทธิอย่างเด็ดขาด
จะใช้ในกรณีการโอนสทิธิในเงินประกนัทีVจะได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัประเภทการประกนัภยั
ธุรกิจหยดุชะงกัในจํานวนเทา่กบัดอกเบี =ยทีVถึงกําหนดและค้างชําระในขณะนั =นภายใต้สญัญากู้  (หาก
มี) 

ข้อปฏิบตัิทางการเงิน
หลกั (Key Financial 
Covenants) 

1. ผู้กู้ จะต้องดํารงสถานะอตัราสว่นหนี =สินทีVมีภาระดอกเบี =ย/การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์  ต่อ
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ไมเ่กินร้อยละ 30* 

2. ผู้กู้จะต้องดํารงสถานะอตัราสว่นหนี =สินทีVมีภาระดอกเบี =ยต่อกําไรจากการดําเนินงาน ก่อน
ดอกเบี =ยและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี คา่เสืVอมราคา คา่ตดัจําหนา่ยปรับปรุงด้วยรายการ
อืVนทีVมิใช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ไมเ่กินกวา่ 5.5 เทา่**  

โดยเงืVอนไขและรายละเอียดการคํานวณจะเป็นไปตามสญัญาเงินกู้  
ข้อตกลงหลกัของผู้กู้  
(Key Covenants) 

1. ผู้กู้ตกลงวา่จะไมด่ําเนินการใด ๆ ดงัตอ่ไปนี = เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ให้กู้  หรือได้รับยกเว้นตามทีVระบใุนสญัญาเงินกู้  
• ก่อหนี =ทีVมีดอกเบี =ยหรือก่อหนี =หรือภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับ ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบนัการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภยั และ/หรือนิติบุคคลอืVนใดทีV
สามารถให้สนิเชืVอแก่กองทรัสต์ได้  จํานวนเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ =นไป อย่างไรก็ตาม ผู้
กู้ สามารถก่อหนี =ได้ หากการก่อหนี =ดังกล่าวเข้าเงืVอนไข (1) - (3) ดังต่อไปนี = (1) ไม่มี
ข้อตกลงและเงืVอนไขสาํคญัตามทีVสรุปไว้เบื =องต้นในตารางนี = อนัเป็นการให้เปรียบแก่ผู้ ให้
กู้ อืVนมากไปกว่าผู้ ให้กู้  (2) การชําระคืนเงินกู้ เป็นไปในคราวเดียว (เว้นแต่ กรณีผู้ ให้กู้นั =น
เป็นบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือนิติบุคคลอืVนใดซึVงตามกฎหมายทีV
เกีVยวข้องกําหนดให้ต้องมีการชําระคืนหนี =บางสว่น ให้มีการแบ่งชําระคืนเงินกู้ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ตลอดอายขุองสญัญาเงินกู้ ) และ (3) เป็นการก่อหนี =เพืVอให้ได้มาซึVงทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่ซึVงเป็นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรกของกองทรัสต์ ซึVงรวมถึง 
ทรัพย์สินประเภทพื =นทีVสํานกังาน ร้านค้า ห้องประชุมให้เช่า และ/หรือ โรงแรมทีVมีมลูค่าไม่
เกินร้อยละ 20 ของสนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลงัการซื =อทรัพย์สนิเพิVมเติม 

• ก่อภาระผกูพนัทางการเงินอืVนใด เว้นแต่เป็นทางการค้าปกติของผู้กู้  ทั =งนี = ตามเงืVอนไขทีV
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ระบใุนสญัญาเงินกู้ ทีVคูส่ญัญาตกลงกนั 
• ก่อภาระผกูพนัอืVนใดเหนือทรัพย์สนิหลกัทีVลงทนุครั =งแรก รวมถึงอาคาร สิVงปลกูสร้าง และ

อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ทีVจะมีขึ =นในอนาคตเหนือทรัพย์สินดงักลา่ว เว้นแต่ทรัพย์สินอืVนใน
อนาคตของกองทรัสต์ หรือเป็นทางการค้าปกติของกองทรัสต์ หรือการก่อภาระผกูพนัทีV
เป็นเรืVองปกติในทางพาณิชย์ 

• ในกรณีทีVผู้ กู้ จะทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีVมีอายุสญัญามากกว่า 3 ปี จะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้ ให้กู้  ยกเว้นในบางกรณีทีVสามารถเข้า
กระทําได้โดยผู้กู้และผู้ให้กู้  ตามเงืVอนไขทีVจะกําหนดในสญัญาเงินกู้ซึVงจะตกลงในเงืVอนไข
กนัตอ่ไป 

• เข้าทําสญัญาเช่าอนัเกีVยวกับทรัพย์สินของผู้กู้  ทั =งนี = ไม่ว่าทั =งหมดหรือแต่บางส่วน โดย
กําหนดให้มีการชําระคา่เช่าในคราวเดียว 

• ทําธุรกรรมจําหน่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินหลกัทีVลงทุนครั =งแรกในลกัษณะทีVไม่ใช่
การค้าปกติของผู้กู้  

2. ผู้ ให้กู้มีสิทธิในการบงัคบัชําระหนี =กบัลกูหนี =หรือหลกัประกนัการกู้ยืมตามจํานวนเท่าทีVตน
เป็นเจ้าหนี =และมีสทิธืได้รับชําระหนี =เหนือมลูหนี =นั =น 

นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบุข้างต้น ข้อกําหนดและเงืVอนไขอืVน ๆ เกีVยวกบัการให้สินเชืVอนี =ให้เป็นไป
ตามเงืVอนไขในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงินทีVเกีVยวข้องซึVงคู่สญัญาจะได้
ตกลงกนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีVธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายกําหนด 

คา่ธรรมเนียมการ
ชําระหนี =ก่อนครบ
กําหนด 

สามารถชําระหนี =ทั =งจํานวนหรือแบง่ชําระบางสว่นก่อนครบกําหนด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่
เสยีคา่ใช้จ่ายอืVนใดหากชําระหนี =ก่อนครบกําหนดตรงกบัวนัชําระดอกเบี =ยของงวดดอกเบี =ยแต่ละงวด 
ทั =งนี =ให้เป็นไปตามเงืVอนไขในสญัญาเงินกู้ ทีVคูส่ญัญาตกลงกนั 

กรณีผิดสญัญา 
(Events of Default) 

กรณีผิดสญัญาตามเงืVอนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณีผิดสญัญาอืVนใดตามเงืVอนไขทีVกําหนดใน
สญัญาเงินกู้  และเอกสารทางการเงินทีVคูส่ญัญาตกลงกนั โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสญัญาหากมีการไม่
ชําระหนี =เงินทีVถึงกําหนด การผิดข้อปฏิบัติภายใต้เอกสารทางการเงิน การเกิดเหตุผิดนัดภายใต้
สญัญาอืVน (Cross Default) การยึดหรือโอนกิจการให้เป็นของรัฐ (Nationalization) การล้มละลาย 
การทีVเอกสารหลกัประกนัไมม่ีผลใช้บงัคบัหรือสิ =นผลผกูพนั การเปลีVยนแปลงในทางทีVไมเ่ป็นคณุอยา่ง
มีนยัสาํคญั การเปลีVยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (เว้นแต่สามารถแก้ไขหรือ
ได้รับการยกเว้นการผิดสญัญาภายในระยะเวลาทีVอนุญาตในสญัญาเงินกู้  และ/หรือ อยู่ภายใต้
ข้อยกเว้นบางประการทีVอาจระบใุนสญัญาเงินกู้ ) 

ข้อกําหนดและ
เงืVอนไขอืVน 

นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบุข้างต้น ข้อกําหนดและเงืVอนไขอืVน ๆ เกีVยวกบัการให้สินเชืVอนี =ให้เป็นไป
ตามเงืVอนไขในสญัญาเงินกู้  สญัญาหลกัประกัน และเอกสารทางการเงินอืVนๆ ทีVคู่สญัญาตกลงกัน
ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีVธนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายกําหนด 

 
 


