- สรุ ปข้ อสนเทศ (Information Memorandum)
ทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้ นเวนเจอร์
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust (GVREIT)
1) ผู้จัดการกองทรัสต์

บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (Univentures REIT Management
Company Limited)

2) สํานักงานของผู้จัดการกองทรัสต์

57 อาคารปาร์ คเวนเชอร์ อี โ คเพล็ ก ซ์ ชั น= 22 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-643-7620
โทรสาร: 02-643-7625
Website www.gvreit.com

3) ทรัสตี

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

4) สํานักงานของทรัสตี

เลขทีV 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน= 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (Tel) 02 673 3999
โทรสาร (Fax) 02 673 3900
Website www.kasikornasset.com

5) วันทีเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

4 เมษายน 2559

6) ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

หน่วยทรัสต์จํานวน 814,800,000 หน่วย มูลค่าทีVตราไว้ หน่วยละ 10 บาท รวม
ทังสิ
= =น 8,148,000,000 บาท

7) ราคาเสนอขาย

10 บาท

8) ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Asset

สรุ ปข้ อสนเทศนีเK ป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของกองทรั สต์ ดังนันK ผู้ลงทุน
ต้ องศึกษาข้ อมูล ในรายละเอียดจากหนั งสือชีชK วนฉบับ เต็ม ซึง สามารถขอได้ จากผู้จัด จําหน่ า ยหลักทรั พย์ และ
บริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชK วนทีบริษัทยืนต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท ี
website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
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9) ทีมาของกองทรัสต์
ทรัสต์เพืVอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment
Trust หรื อ GVREIT หรื อกองทรัสต์) เป็ นทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) ทีVลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทอาคารสํานักงาน โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ โครงการสาทร สแควร์ โดยบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์
จํ ากัด (“บริ ษั ทฯ” หรื อ “ผูผู้ จัดการกองทรั ส ต์ ”) ในฐานะผู้ก่ อตัง= ทรั ส ต์ แ ละผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ รับ อนุญาตจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์ต่อผู้ลงทุน เมืVอวันทีV 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตามหนังสือเลขทีV
กลต.จค. 399/2559 เรืV อง การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จํานวนรวมกันทังสิ
= =นจํานวน 814,800,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท ให้ แก่นกั ลงทุนดังต่อไปนี =
1. เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ 11) ผู้มีอปุ การคุณของแผ่นดินทอง และบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ("ยูนิเวนเจอร์ ")
2) นักลงทุนสถาบัน 3) กรรมการและผู้บริ หารของ ยูนิเวนเจอร์ และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ 4) นักลงทุนรายย่อย
ซึVงเป็ นผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ระหว่างวันทีV 14-17 มีนาคม พ.ศ.
2559 และก่อนเวลา 12:00 นน. ของวันทีV 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มห
มหาชน) ("แผ่นดินทอง") และกลุม่
บุคคลเดียวกัน ในวันทีV 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 และก่อนเวลา 12:00 น. ของวันทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

10) วันจัดตังK กองทรัสต์

22 มีนาคม พ.ศ. 2559 [หนังสือเลขทีV RT0001/2559
2559]

11) ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

12) อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุกองทรัสต์

13) วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพืVอระดมทุนจากนักลงทุนทัวV ไป ทังที
= Vเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึVงกองทรัสต์จะนําเงิ นทีVได้ จากการระดมทุนดังกล่าว
จํานวนรวม 8,148 ล้ านบาท เงินจากการกู
การกู้ ยืมเงินระยะยาว จํานวนร
นวนรวม 2,000 ล้ านบาท และเงินประกันการเช่า จํานวน 160
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ล้ านบาท (คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 68 ของเงินประกันการเช่าทังหมด)
=
ไปลงทุนในโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (โดยไม่รวม
พื =นทีVในส่วนทีVประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกุระ) และโครงการสาทร สแควร์ (“ทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก”) มูลค่าทรัพย์สินรวม
10,000 ล้ านบาท
14) นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์จะมุง่ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีVก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อืVน หรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอืVน เพืVอประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ในอนาคต กองทรัสต์อาจทําการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อืVนเพิVมเติมนอกจากทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรก โดยการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในอนาคตจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
1) การเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1. อสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์จะลงทุนเพิVมเติมในอนาคตอาจเป็ นทรัพย์สนิ ทีVตงอยู
ั = ใ่ นประเทศไทยหรื อในต่างประเทศก็ได้
โดยกองทรัสต์จะเน้ นการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานักงาน พื =นทีVสํานักงานให้ เช่า และอาคารพาณิชย์อืVนๆ
เช่น ห้ างสรรพสินค้ า และโรงแรม ทังนี
= =กองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิVมเติมในทรัพย์สินประเภทอืVนนอกจากทรัพย์สิน
ประเภทอาคารสํานักงาน พื =นทีVสํานักงานให้ เช่า และอาคารพาณิชย์ หากบริ ษัทฯในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ดําเนิน
การศึกษา รวมถึ งประเมินปั จจัย ต่างๆทีVเกีV ยวข้ อ ง และเห็นว่าการลงทุนเพิVมเติม ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
2. กองทรั สต์อาจลงทุนในโครงการทีVก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีVจะทําให้ ได้ มาและใช้ พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์อสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จต้ องไม่เกินร้ อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภายหลัง
จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพืVอการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบ
ความอยูร่ อดของกองทรัสต์ด้วย
3. นอกจากนี = กองทรัสต์อาจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ผา่ นการถือหุ้นในบริ ษัททีVจดั ตังขึ
= =นโดยมีวตั ถุประสงค์เพืVอดําเนินการ
ในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ ทังนี
= =เป็ นไปตามเงืVอนไขทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
4. ทังนี
= = ในการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ เพิVมเติม บริ ษัทฯในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการศึกษาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการเข้ าลงทุน รวมถึงประเมินความเสีVยงในการเข้ าลงทุนรวมถึงปั จจัยอืVนๆทีVเกีVยวข้ อง
เพืVอให้ มัVน ใจได้ ว่า การเข้ า ลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพิV มเติ มจะสร้ างผลประโยชน์ ตอบแทนในระยะยาวในระดับ ทีV
เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยในการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใดๆเพิVมเติม บริ ษัทฯในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
จะได้ ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์และข้ อกําหนดในสัญญาทีVเกีVยวข้ อง รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีVถกู ต้ องและเพียงพอให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ เพืVอใช้ พิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์เข้ าทํารายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิVมเติม
2) การลงทุนหรือมีไว้ ซ ึงทรัพย์ สินอืนนอกเหนือจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีทีVกองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สินอืVน นอกเหนือจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีVเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ก็ได้ ซึงV จะเป็ นไปตามข้ อกําหนดทีVมีสาระสําคัญดังต่อไปนี =
1. ทรัพย์สนิ อืVน นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หลักมีขอบเขตประเภททรัพย์สนิ ดังต่อไปนี =
(ก)
พันธบัตรรัฐบาล
(ข)
ตัวy เงินคลัง
(ค)
พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ทีVรัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลทีVมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
= =นเป็ นผู้ออก และมีกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้คํ =าประกันต้ นเงินและดอกเบี =ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงืVอนไข
(ง)
เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชืVอทีVอยูอ่ าศัย
(จ)
บัตรเงินฝากทีVธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าแฝง
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(ฉ)

ตัวy แลกเงินหรื อตัวy สัญญาใช้ เงินทีVธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล หรื อผู้คํ =าประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื =อขายล่วงหน้ าแฝง ทังนี
= ก= ารรับรอง รั บอาวัล หรื อคํา=
ประกัน แล้ วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้ องเป็ นการรั บรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
= านวน หรื อคํา= ประกันต้ นเงิ นและ
ดอกเบี =ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงืVอนไข
(ช)
หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีVจะซื =อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี =หรื อกองทุนรวมอืVนทีVมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี =หรื อเงินฝาก ทังนี
= =ในกรณีทีVเป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไป
ตามเงืVอนไขดังต่อไปนี =
1. เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีVอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้ าน
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดซือ= ขายหลัก ทรั พ ย์ ทีVเ ป็ นสมาชิ กสามัญของInternational Organization of
Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีVมีการซื =อขายใน
ตลาดซื =อขายหลักทรัพย์ทีVเป็ นสมาชิกของWorld Federation of Exchanges (WFE)
2. กองทุน รวมต่า งประเทศนัน= มี น โยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ประเภทและชนิ ด เดี ย วกับ ทรั พ ย์ สิน ทีV
กองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
3. กองทุนรวมต่างประเทศนันจั
= ดตังขึ
= =นเพืVอผู้ลงทุนทัวV ไป
(ซ)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อืVนทังนี
= = เฉพาะทีVจัดตังขึ
= =นตาม
กฎหมายไทย
(ฌ) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีVจดั ตังตามกฎหมายต่
=
างประเทศ ไม่วา่ กองทรัสต์นนจะจั
ั = ดตังใน
=
รูปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรูปแบบอืVนใด ทังนี
= = ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี =
1. Real Estate Investment Trust นันจั
= ดตังขึ
= =นสําหรับผู้ลงทุนทัวV ไป และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื =อขายหลักทรัพย์ทีVเป็ นสมาชิกสามัญของInternational
Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2. มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัททีVมีรายชืVออยู่ในหมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซื =อขายหลักทรัพย์ทีVเป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัททีVมีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3. มีการซื =อขายในตลาดซื =อขายหลักทรัพย์ทีVเป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
หรื อมีการรับซื =อคืนโดยผู้ออกตราสาร
(ญ) สัญญาซื =อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีทีVทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพืVอป้องกันความเสียV งของกองทรัสต์
2. อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืVนจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในประกาศเกีVยวกับอัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมทัวV ไปทีVออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์
3. ในกรณีทีVลกู หนี =ตามตราสารทีVกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี = หรื อมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี =ได้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรืV องเดียวกันทีVกําหนดไว้ สาํ หรับกองทุนรวมทัวV ไปทีVออกตามมาตรา 117 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์
3) การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เช่ าทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึงV เป็ นผู้เช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ ตามเงืVอนไขดังต่อไปนี =
1. สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และ
2. เป็ นการลงทุนในหุ้นทีVให้ สิทธิ พิเศษเพืVอประโยชน์ในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของนิติบุคคล (Golden
Share) ตามทีVได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน= ไม่เกินหนึงV หุ้น
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14.1) ลักษณะทรัพย์ สิน
14.1.1 โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

รายละเอียด
รายละเอียดการลงทุน
ลักษณะการลงทุน

โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

11. สิทธิการเช่าพื =นทีVบางส่วนในอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริ เวณชัน= 122 พร้ อมทังส่
= วนควบของอาคาร และงานระบบ เว้ นแต่พื =นทีVในส่วนทีVประกอบกิจการ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จาก บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด (“เลิศรัฐการ”)
22. กรรมสิทธิเฟอร์ นิเจอร์ เครืV องมือ และอุปกรณ์ ซื =อจาก เลิศรัฐการ
ระยะเวลาลงทุน
ประมาณ 26 ปี (สิ =นสุดวันทีV 5 กันยายน พ.ศ. 2584 เท่ากับระยะเวลาสั
ระยะเวลา ญญาเช่าทีVดิน ทีV
เลิศรัฐการ เช่าจาก หม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์)
มูลค่ าทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน 3,053 ล้ านบาท
ลักษณะของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ทีตังK
หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ เชืVอมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้ า (BTS
BTS) สถานีเพลินจิต
เจ้ าของกรรมสิทธิ[ท ีดนิ
ทีVดินเป็ นกรรมสิทธิของหม่อมหลวง สุธาดา เกษมสันต์ มีเนื =อทีVรวม 5 ไร่ 36.2 ตารางวา
เจ้ าของกรรมสิทธิ[อาคาร
อาคารเป็ นกรรมสิทธิของเลิศรัฐการ
พืนK ทีรวม (Gross Floor Area)
53,304 ตารางเมตร (ไม่รวมพื =นทีโV รงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)
พืนK ทีใช้ สอยสุทธิ
ประมาณ 26,313 ตารางเมตร (พืพื =นทีVในส่วนพื =นทีVเช่าสํานักงาน พื =นทีVพาณิชยกรรม และ
(Net Leasable Area)
พื =นทีVเช่าเก็บของ
ของ)
ปี ทีสร้ างเสร็จ
กันยายน 2554 (อายุอาคารประมาณ 4 ปี )
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14.1.2 โครงการสาทร สแควร์

รายละเอียด
รายละเอียดการลงทุน
ลักษณะการลงทุน

โครงการสาทร สแควร์

11. สิทธิการเช่าช่วงทีดV ิน จาก บริ ษัท นอร์ ธ สาทร เรี ยลตี = จํากัด (“นอร์ ธ สาทร เรี ยลตี =”)
22. สิทธิการเช่าช่วงพร้ อมทัง= ส่วนควบและงานระบบอาคารสํานักงานสาทร สแควร์ จาก
นอร์ ธ สาทร เรี ยลตี =
33. กรรมสิทธิเฟอร์ นิเจอร์ เครืV องมือและอุปกรณ์ ซื =อจาก นอร์ ธ สาทร เรี ยลตี =
ระยะเวลาลงทุน
ประมาณ 25 ปี (สิ =นสุดวันทีV 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583 เท่ากับระยะเวลาสัญญาเช่า ทีV นอร์ ธ
สาทร เรี ยลตี = เช่าจาก สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย)์
มูลค่ าทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน 6,947 ล้ านบาท
ลักษณะของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
หัวมุมถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ -สาทร เชืVอมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้ า (BTS) สถานีช่อง
ทีตังK
นนทรี
ทีVดินและอาคารเป็ นกรรมสิทธิของสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ โดยทีVดินมี
เจ้ าของกรรมสิทธิ[ท ีดนิ และ
อาคาร
เนื =อทีVรวม 5 ไร่ 60.3 ตารางวา
พืนK ทีรวม (Gross Floor Area)
114
114,567 ตารางเมตร
พืนK ทีใช้ สอยสุทธิ
73
73,181 ตารางเมตร
(Net Leasable Area)
ปี ทีสร้ างเสร็จ
กันยายน 2554 (อายุอาคารประมาณ 4 ปี )
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14.2) ราคาประเมินของทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สิน
มูลค่ าที
กองทรัสต์ จะ
เข้ าลงทุน
(ล้ านบาท)
สิทธิการเช่าพื =นทีV
บางส่วนในอาคารและ
งานระบบของอาคาร
สํานักงานโครงการ
ปาร์ คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์
สิทธิการเช่าช่วงทีดV ิน
อาคารและงานระบบ
ของอาคารสํานักงาน
โครงการสาทร สแควร์

3,053

รวม

10,000

6,947

ราคาประเมินตาม ราคาประเมิน ผู้ประเมินราคา
โครงสร้ าง
ตามวิธีคิด
กองทรัสต์ ด้วยวิธี
ต้ นทุน
รายได้
ทดแทนใหม่ *
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
2,876
1,720
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
2,857
1,592
บริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรีV
จํากัด
6,502
4,473
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
6,551
3,769
บริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรีV
จํากัด
ราคาประเมินรวม
(ราคาตําV ของแต่ละ
ผู้ประเมิน) 9,359

วันทีออก
รายงานการ
ประเมิน

17 ธ.ค. 58

18 ธ.ค. 58

17 ธ.ค. 58

18 ธ.ค. 58

ที ม า : บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอดเซท แอดไวเซอรี  จํ ากัด ประเมิ น ณ วันที  30 พฤศจิ กายน 2558
หมายเหตุ: ราคาประเมิ นตามวิ ธีต้นทุนทดแทนใหม่ คื อ มูลค่าอาคารและสิ งปลูกสร้างตามสภาพปั จจุบนั (ไม่รวมมูลค่าที ด ิ น) ก่อนหักค่าเสื อ มราคา

14.3) การจัดหาผลประโยชน์
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีVกองทรัสต์จะลงทุนครัง= แรก มีวตั ถุประสงค์เพืVอสร้ างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีVดี
และต่อเนืVองในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีหน้ าทีVดําเนินการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ ทีVเหมาะสมในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพืVอ
สร้ างรายได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ ให้ แก่กองทรั สต์ และก่อให้ เกิ ดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวม โดยบริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะทําสัญญาแต่งตังและว่
=
าจ้ างนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ซึVงเป็ นผู้มีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการบริ หาร
จัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน ให้ ทําหน้ าทีVเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ทังนี
= = หน้ าทีVของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นการดําเนินงานตามนโยบายทีVกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์และเพืVอให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีVจะ
ดําเนินการบริ หารทรั พย์ สินทีVกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน ครั ง= แรกนัน= บริ ษั ทฯ ในฐานะผู้จัด การกองทรั สต์ มีก ลยุทธ์ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ดงั นี =
1. การบริ หารทรัพย์สนิ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี รวมถึง
ผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพืVอให้ กองทรัสต์ได้ รับกําไรจากการดําเนินงานตามเป้าหมายทีVกําหนด อย่างไรก็ดี
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หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีVกําหนดไว้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพืVอหาสาเหตุ
รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานร่วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพืVอให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทีVคาดไว้
2. การกําหนดอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสม
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานพร้ อมทังควบคุ
=
มค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
4. การเพิVมศัก ยภาพของทรั พย์ สินทีVกองทรั ส ต์ จะเข้ าลงทุนโดยการดูแลรั กษาพื น= ทีVของโครงการและพัฒนาปรั บปรุ ง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ
หลังจากกองทรัสต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินกองทรัสต์ จะเป็ นผู้ทรงสิทธิ การเช่า ผู้ทรงสิทธิ การเช่าช่วง และเจ้ าของกรรมสิทธิ ใน
ทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน (แล้ วแต่กรณี) กองทรัสต์มีนโยบายทีVจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีVเข้ าลงทุนครัง=
แรก โดยนําพื =นทีVของทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า ทังนี
= = ผู้จดั การกองทรัสต์จะว่าจ้ างนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ให้ ทําหน้ าทีVเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (Property Manager) โดยนอร์ ท สาธร เรี ยลตีจ= ะจัดการงานบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การนํา
ทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้ เช่าพื =นทีVตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพืVอนําส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบํารุ งรักษาและซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ อยู่
ในสภาพทีVดีและพร้ อมจัดหาผลประโยชน์
ทังนี
= ก= องทรั สต์จะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าพืน= ทีVตามรู ปแบบทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานทีVมีอํานาจหน้ าทีVอนุญาตให้
ดําเนินการได้ กับผู้เช่าโดยตรง ซึงV สัญญาดังกล่าวจะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงืVอนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกัน
สําหรับผู้เช่าทุกราย (เว้ นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี ของผู้เช่ารายใหญ่บางราย)
จากรู ป แบบการจัด หาผลประโยชน์ ดัง ทีV ไ ด้ ก ล่า วไปแล้ ว รายได้ แ ละกระแสเงิ น สดทีV ก องทรั ส ต์ จ ะได้ รั บ จากการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุนครัง= แรก เป็ นรายได้ ทีVกองทรัสต์จะได้ รับจากการปล่อยเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานให้ แก่ผ้ เู ช่าซึVงผู้
เช่าจะนําพื =นทีVอาคารสํานักงานไปประกอบกิจการของตนเอง เช่น อสังหาริ มทรัพย์ อาหารและเครืV องดืVม สถาบันการเงินและ
บริ การทางการเงิน แฟชันV เสริ มความงาม โดยสัญญาทีVทํากับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่
กองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานแก่ผ้ เู ช่าโดยตรง และกองทรัสต์จะเรี ยกเก็บค่าเช่าในรู ปแบบของค่าเช่า
คงทีVอย่างไรก็ดี ในกรณีทีVทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรกมีผ้ ูเช่าเดิมอยู่แล้ ว และผู้เช่ารายดังกล่าวปฏิเสธทีVจะจ่ายค่าเช่าให้ กับ
กองทรัสต์โดยตรงหลังจากทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนแล้ ว เลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จะยังคงให้ สิทธิการเช่าแก่ผ้ เู ช่าดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าสัญญาให้ เช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานของผู้เช่ารายนันๆ
= จะสิ =นสุดลง ทังนี
= = ผลประโยชน์ใดๆ ซึVงรวมถึงเงินประกันตาม
สัญญาจากผู้เช่าอาคารสํานักงานอันเป็ นผลประโยชน์ทีVกองทรัสต์ควรจะได้ รับ และเลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ได้ รับจากผู้
เช่าดังกล่าว เลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วันนับแต่
ได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
14.4) รายได้ และผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรกก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์ เป็ นไปตามทีVได้ แสดงไว้ ในตาราง
ด้ านล่างนี = โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลผลการดําเนินงานภายในของ เลิศรัฐการ และ นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =
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14.4.1 โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื =นทีVสว่ นโรงแรมโอกุระ)
ปี 2555
(บาท)

ปี 2556
(บาท)

ปี 2557
(บาท)

ม.ค. – ก.ย. 2558
(บาท)

รายได้
รายได้ จากการให้ เช่า

57,107,048

109,089,788

123,314,494

105,620,857

รายได้ จากการให้ บริ การ

67,683,953

119,353,066

134,887,872

114,962,823

3,920,321

10,703,575

12,512,264

9,668,346

รายได้ คา่ สาธารณูปโภค

11,996,426

19,463,430

21,809,437

16,946,109

รายได้ อืVน*

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

ต้ นทุนการบริ หารและการบํารุง
ซ่อมแซมอาคาร

30,176,700

34,585,718

47,820,529

37,087,398

ต้ นทุนสาธารณูปโภค

20,489,724

25,466,158

27,794,444

20,846,946

ต้ นทุนสิทธิการเช่าทีVดิน

8,246,774

16,645,408

16,645,408

12,484,056

ประกันภัย

3,469,693

3,137,239

2,587,896

2,837,151

7,500,091

5,367,086

7,233,288

5,360,302

16,073,634

5,958,850

688,997

1,794,942

65,646,917

171,162,301

194,812,955

172,010,715

43

86

99

99

799

827

846

888

รายได้ คา่ จอดรถ

ต้ นทุน

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร**
ค่าใช้ จา่ ยการขายและการตลาด***
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบียK
ภาษี ค่ าเสือมราคา และค่ าตัด
จําหน่ าย
อัตราการเช่ าพืนK ทีเฉลีย (ร้ อยละ)
อัตราค่ าเช่ าเฉลีย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)

ทีมา: เลิ ศรัฐการ
หมายเหตุ: - *รายได้อืนรวมถึง ดอกเบี ;ยรับ ค่าธรรมเนียมบริ หาร เบี ;ยปรับจากผูเ้ ช่า เป็ นต้น ทัง; นีร; ายได้อืนในปี 2555 โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ มีรายได้
ค่าทีป รึ กษาก่อสร้างโรงแรมประมาณ 8 ล้านบาท ซึงโครงการไม่มีรายได้สว่ นนีใ; นปี ถัดๆ มา
**ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการกับเจ้าหน้าที  ซึงในปี 2556 โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วน
นี ;
***ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าประชาสัมพันธ์ และค่าคอมมิ ชชัน เนื องจากเป็ นปี แรกที อาคารเปิ ด
ดํ าเนิ นการจึ งต้องมี การทํ าการตลาดเพื อประชาสัมพันธ์ อาคาร ค่าใช้จ่ายส่วนนี ;จึงสูง และทยอยลดลงในปี 2556 และปี 2557 อย่างไรก็ ดี
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับปี 2558 (3 ไตรมาส) สูงกว่าปี 2557 เนื องมาจากมี ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ มเติ ม เพื อสนับสนุน
ภาพลักษณ์ของโครงการ และประชาสัมพันธ์ กรณี จะนําโครงการเข้ากองทรัสต์ ประกอบกับมี ผเู้ ช่ารายใหญ่เข้าทําสัญญาเช่าพื ;นทีอ าคารเพิ ม จึงมี
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ มเติ มจากปี ก่อน
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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
รายได้ จากการให้ เช่า

84,685,081

169,298,453

221,574,861

195,246,191

รายได้ จากการให้ บริ การ

83,722,263

169,899,897

224,075,090

202,267,968

8,655,375

15,897,604

15,930,810

12,568,717

15,172,048

21,385,517

33,984,727

30,728,269

รายได้ อืVน*

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

ต้ นทุนการบริ หารและการบํารุง
ซ่อมแซมอาคาร

13,381,700

23,947,611

29,986,049

23,974,086

ต้ นทุนสาธารณูปโภค

37,441,055

50,424,973

64,770,776

47,773,456

ต้ นทุนสิทธิการเช่าทีVดิน

36,000,000

36,000,000

36,000,000

27,000,000

6,903,110

8,357,996

3,530,034

2,321,215

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด**

25,842,704

7,042,881

14,038,191

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบียK
ภาษี ค่ าเสือมราคา และค่ าตัด
จําหน่ าย
อัตราการเช่ าพืนK ทีเฉลีย (ร้ อยละ)
อัตราค่ าเช่ าเฉลีย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)

50,155,902

54,780,385

58,651,993

6,095,195
48,604,118

27,836,931

202,592,813

300,200,941

301,102,752

45

65

82

90

630

651

685

730

รายได้ คา่ จอดรถ
รายได้ คา่ สาธารณูปโภค

ต้ นทุน

ประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

ทีมา: นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ;
*หมายเหตุ: รายได้อืนรวมถึง ดอกเบี ;ยรับ ค่าธรรมเนียมบริ หาร เบี ;ยปรับจากผูเ้ ช่า เป็ นต้น
**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปี 2555 ค่า ใช้จ่ ายส่ว นใหญ่ เป็ นค่าประชาสัมพันธ์ และค่าคอมมิ ช ชัน เนื องจากเป็ นปี แรกที อาคารเปิ ด
ดําเนิ นการจึงต้องมี การทําการตลาดเพื อประชาสัมพันธ์ อาคาร ค่าใช้จ่ายส่วนนีจ; ึงสูง ส่วนปี 2557 ค่าใช้จ่ายทางการตลาดมี จํานวนที ใกล้เคี ยงกับปี 2556 และมี ผู้
เช่ารายใหญ่เข้าทําสัญญาเช่าพื ;นทีอ าคารในปี นี ; ค่าใช้จ่ายในการขายจึงสูงกว่าปี ก่อนหน้า

โดยภาพรวม ผลการดําเนินงานของทรั พย์ สินหลักทีVลงทุนครั ง= แรกทัง= 2 โครงการ ได้ รับผลดีจากความต้ องการพืน= ทีVอาคาร
สํานักงานในกรุ งเทพมหานครทีVมีมากขึ =นและค่าเช่าเฉลีVยทีVเริV มปรับตัวดีขึ =น โดย ณ สิ =นไตรมาสทีV 3 ปี 2558 โครงการปาร์ คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอตั ราการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate) ร้ อยละ 99 และมีคา่ เช่าเฉลียV เพิVมขึ =นร้ อยละ 7.21 เมืVอเทียบกับปี 2557
ส่วนโครงการสาทร สแควร์ มีอตั ราการเช่าพื =นทีVร้อยละ 96 และมีคา่ เช่าเฉลียV เพิVมขึ =นร้ อยละ 8.76 เมืVอเทียบกับปี 2557
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14.5) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
14.5.1 โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ผู้เช่าพื =นทีVของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มีหลายประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครืV องดืVม อสังหาริ มทรัพย์
และสิVงก่อสร้ าง และบริ การ เป็ นต้ น ซึVงประกอบด้ วยบริ ษัทไทย บริ ษัทข้ ามชาติ และสถาบันการเงิน ทีVมีชืVอเสียงทีVและมีฐานะ
การเงินทีVมนัV คง เช่น บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จํากัด
และบริ ษัท ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด เป็ นต้ น
ตารางสัดส่วนพื =นทีVเช่าแยกตามประเภทธุรกิจผู้เช่าทรัพย์สนิ โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ประเภทธุรกิจ
พืนK ทีเช่ า1
ร้ อยละของพืนK ที
จํานวนผู้เช่ า
(ตารางเมตร)
เช่ ารวม (ร้ อยละ)
(ราย)
อุตสาหกรรมอาหารและเครืV องดืมV
4,684.99
17.83
8
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
4,200.64
15.98
7
บริ การ
3,247.61
12.36
15
อุตสาหกรรมการผลิต
2,833.26
10.78
6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือV สาร
2,789.59
10.61
7
แฟชันV และเสริ มความงาม
2,432.26
9.25
5
สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน
2,312.22
8.80
11
ยา
1,947.80
7.41
3
อืVนๆ
1,071.71
4.08
5
พลังงานและสาธารณูปโภค
505.78
1.92
3
ค้ าปลีก
256.00
0.97
2
รวม
26,281.86
100
72
ที ม า: เลิ ศรัฐการ
หมายเหตุ: พืน; ที เ ช่าของทรัพย์ สินที ก องทรัสต์ จะเข้าลงทุนที ป รากฏผู้เช่า ณ วันที  30 กันยายน 2558

14.5.2 โครงการสาทร สแควร์
ผู้เช่าพื =นทีVของโครงการสาทร สแควร์ มีหลายประเภทธุรกิจ เช่น สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืVอสาร และบริ การ เป็ นซึVงประกอบด้ วยบริ ษัทไทย บริ ษัทข้ ามชาติ และสถาบันการเงิน ทีVมีชืVอเสียงทีVและมีฐานะการเงินทีV
มันV คง เช่น ธนาคาร มิซูโฮ จํากัด แคนนอน มาร์ เก็ตติ =ง (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท ฟอร์ ด เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส(ประเทศไทย)
จํากัด และบริ ษัท อีซีV บาย จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
ตารางสัดส่วนพื =นทีVเช่าแยกตามประเภทธุรกิจผู้เช่าทรัพย์สนิ โครงการสาทร สแควร์
ประเภทธุรกิจ
พืนK ทีเช่ า1
ร้ อยละของพืนK ที
(ตารางเมตร)
เช่ ารวม (ร้ อยละ)
สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน
17,882.00
25.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือV สาร
8,440.00
12.01
บริ การ
7,394.00
10.52
อืVนๆ
6,038.00
8.59
11

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)
16
10
15
6

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารและเครืV องดืมV
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
แฟชันV และเสริ มความงาม
ธุรกิจจัดจําหน่าย
สายการบินและโลจิสติกส์
ยา
พลังงานและสาธารณูปโภค
ค้ าปลีก
รวม

พืนK ทีเช่ า1
(ตารางเมตร)
5,927.89
5,502.00
4,028.20
3,975.00
3,843.00
2,775.20
1,518.00
952.00
852.00
784.00
343.00
70,254.29

ร้ อยละของพืนK ที
เช่ ารวม (ร้ อยละ)
8.44
7.83
5.73
5.66
5.47
3.95
2.16
1.36
1.21
1.12
0.49
100.00

จํานวนผู้เช่ า
(ราย)
9
4
9
1
4
8
5
3
2
4
2
98

ที ม า: นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ;
หมายเหตุ: พืน; ที เ ช่าของทรัพย์ สินที ก องทรัสต์ จะเข้าลงทุนที ป รากฏผู้เช่า ณ วันที  30 กันยายน 2558

ทังนี
= = บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทฯ) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการคัดเลือกผู้
เช่าเพืVอให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อโครงการ โดยจะให้ นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์พิจารณาคัดเลือกผู้เช่าทีV
มีฐานะการเงินและมีประวัติทางการเงินทีVดี มีแผนการเช่าระยะยาว มีชืVอเสียง และมีความสามารถในการจ่ายค่าเช่า เนืVองจากผู้
เช่ามีสว่ นในการช่วยเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ของตัวโครงการ และยังสามารถลดความเสียV งต่างๆ เช่น ความเสีVยงของโครงการจาก
การไม่ได้ รับค่าเช่า ได้ รับค่าเช่าไม่ตรงเวลา หรื อได้ รับค่าเช่าไม่ครบจํานวน และความเสีVยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินภายใน
พื =นทีVให้ เช่าของโครงการ นอกจากนี = บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายในการคัดเลือกผู้เช่าโดยให้ ความสําคัญกับการเลือกผู้เช่าทีVหลากหลาย
และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้เช่ารายเดิมทีVมีอยู่ เช่น ไม่เลือกผู้เช่าทีVดําเนินกิจการทีVเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีVมีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกัน ทังนี
= =เพืVอลดความเสียV งจากการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เช่า และเพืVอให้ เกิดการผสมผสานกับผู้เช่าอืVนภายในโครงการ
(Tenant Mix)
14.6) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
รูปแบบการจัดหาผู้เช่าเพิVมเติมของทัง= 2 โครงการสามารถทําได้ 2 วิธี คือ 1) การติดต่อผ่านตัวแทน (Agency) ทีVเป็ นผู้เชีVยวชาญ
ในการจัดหาผู้เช่าให้ กบั อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน และ 2) การหาผู้เช่าเองโดยตรงของเลิศรัฐการ หรื อ นอร์ ท สาธร
เรี ยลตี = ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรื อ พบปะโดยตรง ซึVงส่วนใหญ่จะเน้ นการขยายพื =นทีVเช่าในอาคารสําหรับผู้เช่าทีVต้องการพื =นทีV
เพิVมเป็ นหลัก ในกรณีทีVเป็ นการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ ในกระบวนการจัดหาจะมีการสอบถามถึงความต้ องการของผู้เช่าโดยละเอียด
เช่น ขนาดของพื =นทีVทีVต้องการเช่า ระยะเวลาทีVต้องการเช่าพื =นทีV ธุรกิจของผู้เช่า ตลาดและกลุม่ ลูกค้ าของผู้เช่า และเงืVอนไขอืVนทีV
จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของผู้เช่า เป็ นต้ น และจะนําเสนอข้ อมูลการให้ เช่าพื =นทีVในโครงการและให้ บริ การต่างๆ เพืVอตอบสนอง
ความต้ องการของผู้สนใจจะเช่า พร้ อมทังติ
= ดตามและสอบถามถึงการพิจารณาตัดสินใจเช่าพื =นทีV อย่างไรก็ดี ภายหลังกองทรัสต์
เข้ าลงทุนในโครงการ หน้ าทีVดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยการ
ดูแลควบคุมของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
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14.7) การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT
REIT Manager
Manager) มีหน้ าทีVดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยการ
กํ าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ทีVเหมาะสมในการบริ หารจัดการทรั พย์ สิน ของกองทรั ส ต์ เพืV อสร้ างรายได้ ในเชิ งพาณิ ช ย์ ใ ห้ แ ก่
กองทรัสต์ และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั กการกองทรั
ารกองทรัสต์จะทําสัญญาแต่งตัง=
และว่าจ้ างนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ซึVงเป็ นผู้มีประสบการณ์และความเชีVยวชาญในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคาร
สํานักงาน ให้ ทําหน้ าทีVเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager)
หลังจากกองทรัสต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินกองทรัสต์ จะเป็ นผูผู้ทรงสิทธิ การเช่า ผู้ทรงสิทธิ การเช่าช่วง และเจ้ าของกรรมสิทธิ ใน
ทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน (แล้
แล้ วแต่กรณี ) โดย นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ในฐานะผูผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะจัดการงานบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การนําทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้ เช่าพื =นทีVตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ ติดต่อ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูเช่า และจัดเก็ บค่าเช่าเพืVอนําส่งกองทรั สต์ ตลอดจนบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ใให้ห้ อยูใ่ นสภาพทีVดีและพร้ อมจัดหาผล
หาผลประโยชน์
14.8) การแข่ งขัน
แนวโน้ มธุรกิจอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ตลาดอาคารสํานักงานให้ เช่ายังคงมีมีแนวโน้ มทีVดีดีอย่างต่อเนืVอง โดยอุปทานในตลาดในอนาคตอันใกล้ ทีVยงั มีอยู่ไม่มาก ประกอบ
กับอุปสงค์ในตลาดทีVยงั คงเพิVมขึ =นมาโดยตลอด
มาโดยตลอด จะส่งผลให้ อตั ราการเช่าและอัตราการปรับค่าเช่าอยู่ในระดับทีVดีและปรั
ละ บตัว
เพิVมขึ =นอย่างต่อเนืVอง โดยเฉพาะอย่างยิVงอาคารสํานักงานเกรดเอทีVตงอยู
ั = ่ในย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสํานักงาน
เกรดเอทีVอยูใ่ กล้ กบั ระบบขนส่งมวลชน ซึงV เป็ นลักษณะของทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน
อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าอาคารสํานักงานในกรุงเทพฯ
อุปทาน

อุปสงค์

อัตราการเช่า

4,800,000

94.0%

4,600,000

92.0%

4,400,000

90.0%

4,000,000

88.0%

3,800,000

86.0%

3,600,000

84.0%

3,400,000
3,200,000

82.0%

3,000,000

80.0%
Q1 2554
Q2 2554
Q3 2554
Q4 2554
Q1 2555
Q2 2555
Q3 2555
Q4 2555
Q1 2556
Q2 2556
Q3 2556
Q4 2556
Q1 2557
Q2 2557
Q3 2557
Q4 2557
Q1 2558
Q2 2558

ตารางเมตร

4,200,000

แหล่งที ม า: ฝ่ ายวิ จยั และทีป รึ กษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
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ทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก
- โครงการสาทร สแควร์
อาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร์ มีค่าเช่าทีVสงู กว่าค่าเฉลีVยของตลาด โดยทีVลา่ สุดมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่าประมาณ 14.65%
เมืVอเปรี ยบเทียบกับอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียง และมีอตั ราการเช่าทีV 95.25% สูงกว่าค่าเฉลีVยของตลาดของอาคารใน
บริ เวณใกล้ เคียง ทีV 91.81% ซึงV บ่งชี =ถึงระดับอุปสงค์ในอาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร์ ทีVสงู ซึVงแม้ ว่าจะมีค่าเช่าทีVสงู กว่า
ค่าเฉลีVยของตลาด แต่ก็มีอตั ราการเช่าเกินกว่า 95% และสูงกว่าค่าเฉลีVยของตลาด ส่วนหนึVงเกิดจากการทีV อาคารสํานักงาน
โครงการสาทร สแควร์ เป็ นอาคารสํานักงานทีVมีคณ
ุ ภาพสูงและเป็ นหนึงV ในอาคารไม่กีVอาคารในกรุงเทพมหานครทีVได้ รับมาตรฐาน
อาคารเขียว ระดับ Leed Gold Certification
- โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
อาคารสํานักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีค่าเช่าทีVสงู กว่าค่าเฉลีVยของตลาด โดยทีVล่าสุดมีอัตราค่าเช่าสูงกว่า
ประมาณ 45.72% เมืVอเปรี ยบเทียบกับอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียง และมีอตั ราการเช่าทีV 100.0% สูงกว่าค่าเฉลีVยของ
ตลาดของอาคารในบริ เวณใกล้ เคียง ทีV 93.58% ซึงV บ่งชี =ถึงระดับอุปสงค์ในอาคารสํานักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทีV
สูง ซึVงแม้ ว่าจะมีค่าเช่าทีVสูง กว่าค่าเฉลีVย ของตลาดมาก แต่ก็มีอัตราการเช่าในระดับ 100% ส่วนหนึVงเกิ ดจากการทีVอาคาร
สํานักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นอาคารสํานักงานใหม่เพียงอาคารเดียวในทําเลนี =ทีVมีคุณภาพสูงและได้ รับ
มาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Leed Platinum Certification
ค่าเช่าอาคารสํานักงานของทรัพย์สินหลักทีล งทุนครัง; แรกเปรี ยบเทียบกับตลาด

ที ม า: ฝ่ ายวิ จยั และที ป รึ กษาด้านการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
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14.9) โครงการในอนาคต
หากมีการลงทุนเพิมV เติมในอนาคต กองทรัสต์จะทําการลงทุนภายใต้ นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
14.10) การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
14.10.1 ข้ อตกลงการไม่ ประกอบธุรกิจแข่ งขันของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
แม้ ว่าปั จจุบัน นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่มีอสังหาริ มทรัพย์ อืVนภายใต้ การจัดการทีVอาจแข่งขัน
ในทางธุรกิจกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพืVอขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์
และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทีV อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น การของกองทรั ส ต์ นัน= ในสัญ ญาแต่ ง ตัง= ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ มีข้อกําหนดเรืV องข้ อตกลงการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดยนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จะไม่
รับบริ หารพื =นทีVอาคารสํานักงานให้ เช่าพื =นทีVอืVนๆ ในเขตศูนย์กลางธุรกิจหลัก (Core Central Business District : Core CBD)
14.10.2 ข้ อกําหนดในเรืองการบริหารจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท ีกาํ หนดในสัญญาก่ อตังK ทรัสต์
แม้ วา่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่ได้ มีการบริ หารจัดการกองทรัสต์อืVนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั ิ
หน้ าทีVของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และสัญญาอืVนๆทีVเกีVยวข้ อง ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีV
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการดําเนินการเพืVอป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับทรัสตีหรื อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ มีการดําเนินการดังต่อไปนี =
1. ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อืVนทีVอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์ และหากมี
กรณีทีVอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องสามารถแสดงได้ วา่ มีมาตรการหรื อกลไกทีVสามารถรองรับให้ การ
จัด การกองทรั ส ต์ ดํ าเนิ นไปในลักษณะทีV เป็ นธรรม ไม่เ ป็ นการเอาเปรี ยบกองทรั ส ต์ และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ทีV
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2. ในกรณีทีVผ้ ูจัดการกองทรั สต์ มีการจัดการกองทรั สต์อืVนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรั สต์ทีVขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อืVนนัน= เว้ นแต่กองทรัสต์อืVนนันเป็
= นกองทรัสต์ทีV
แปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. กองทรัสต์จะไม่เข้ าทํารายการใดทีVอาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าทีVได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น การซื =ออสังหาริ มทรัพย์
จากบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรัสตีซงึV อาจทําให้ ทรัสตีไม่สามารถให้ ความเห็นเกีVยวกับการตรวจสอบและสอบทาน รวมถึง
การทํา Due Diligence ของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ
14.10.3 นโยบายการทํา รายการระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ และบุ ค คลที เ กี ย วโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์
ในกรณีทีVจะมีการทําธุรกรรมประเภทอืVนๆ นอกเหนือจากทีVได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี =ชวน ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี =
1. เงืVอนไขและข้ อกําหนดทัวV ไปของกองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเV กีVยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี =
- ในการทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์นนั = จะมีการดําเนินการให้
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง และเป็ นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์
- ธุรกรรมทีVกองทรัสต์จะทํากับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องเป็ นธุรกรรม
ทีVใช้ ราคาทีVมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
- บุคคลทีVมีสว่ นได้ เสียกับการทําธุรกรรมไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพิจารณาและ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
- การคิดค่าใช้ จ่ายทีVเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องใช้ ราคาและอัตราทีVเป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
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2. การอนุมตั กิ ารทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ผ่านการดําเนินการตามขันตอน
=
ดังต่อไปนี =
- ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีVเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
- ในกรณี ทีVเ ป็ นธุ รกรรมทีVมี มูล ค่าเกิ น กว่าหนึVง ล้ านบาท หรื อ ตัง= แต่ร้ อยละ 0.03 ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สินสุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การ
กองทรั สต์ โดยกรรมการอิ สระจะต้ องให้ ความเห็นถึง ความเหมาะสมในการทําธุ รกรรมดังกล่าวในทีVประชุม
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
- ในกรณี ทีV เ ป็ นธุ ร กรรมทีVมี มูล ค่า ตัง= แต่ยีV สิบ ล้ า นบาทขึน= ไป หรื อ เกิ น ร้ อยละสามของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีขV องจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- ทังนี
= =ในกรณีทีVธุรกรรมทีVกองทรัสต์ทํากับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นการ
ได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึVงทรั พย์ สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึVง
สินทรั พย์ ทัง= หมดของแต่ละโครงการทีVทําให้ กองทรั สต์ พร้ อมจะหารายได้ ซึVงรวมถึงทรั พย์ สินทีVเกีV ยวเนืVองกับ
โครงการนันด้
= วย
14.10.4 แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = เป็ นบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เนืVองจากเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน) เช่นเดียวกับผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนัน= เพืVอป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และ
กองทรั สต์ ในกรณี ทีVจะมีการทําธุร กรรมระหว่างกองทรั ส ต์ กับผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ กองทรั สต์ จะมีก ารดํา เนินการตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี =
1. เงืVอนไขและข้ อกําหนดทัวV ไปของกองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี =
- ในการทําธุรกรรมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีV
เกีVยวข้ อง และเป็ นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์
- ธุรกรรมทีVกองทรัสต์จะทํากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นธุรกรรมทีVใช้ ราคาทีVมีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ธรรม
- บุคคลทีVมีสว่ นได้ เสียกับการทําธุรกรรมไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพิจารณาและ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
- การคิดค่าใช้ จ่ายทีVเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ องใช้ ราคาและอัตรา
ทีVเป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
2. การอนุมตั กิ ารทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องผ่านการดําเนินการตามขันตอน
=
ดังต่อไปนี =
- ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีVเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
- ในกรณี ทีVเ ป็ นธุ รกรรมทีVมี มูล ค่าเกิ น กว่าหนึVง ล้ านบาท หรื อ ตัง= แต่ร้ อยละ 0.03 ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สินสุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การ
กองทรั สต์ โดยกรรมการอิ สระจะต้ องให้ ความเห็นถึง ความเหมาะสมในการทําธุ รกรรมดงกล่าวในทีVประชุม
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
- ในกรณี ทีV เ ป็ นธุ ร กรรมทีVมี มูล ค่า ตัง= แต่ยีV สิบ ล้ า นบาทขึน= ไป หรื อ เกิ น ร้ อยละสามของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีขV องจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทังนี
= = ในกรณีทีVธุรกรรมทีVกองทรัสต์ทํากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินหลัก
การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึVงสินทรัพย์ทงหมดของแต่
ั=
ละโครงการทีVทําให้
กองทรัสต์พร้ อมจะหารายได้ ซึงV รวมถึงทรัพย์สนิ ทีVเกีVยวเนืVองกับโครงการนันด้
= วย

3. นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์
- การทําธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องกระทําภายใต้ เงืVอนไขทีVมีความ
เป็ นธรรมมีความเหมาะสมและเป็ นไปตามเงืVอนไขและข้ อกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์
- นอกจากนี = กองทรัสต์จะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีVยวกับธุรกรรมทีVทํากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง= ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ทีVได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีและในรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ด้วย
14.10.5. กองทรัสต์ มีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมผ่ านทางสิทธิในการทําคําเสนอซือK (Right to Offer) และ
สิทธิในการปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
ตลอดระยะเวลาของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้ รับสิทธิในการทําคําเสนอซื =อ (Right to Offer) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right
of First Refusal) จากเลิศรัฐการ, นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =, ยูนิเวนเจอร์ และแผ่นดินทอง ในการซื =อและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ และ/
หรื อรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่าช่วงสําหรับอาคารสํานักงานใดๆ ทีVดินทีVตงอาคารดั
ั=
งกล่าว สิVงปลูกสร้ าง และ
งานระบบทีVเกีVยวข้ องกับอาคารสํานักงานดังกล่าว ทังนี
= = เงืVอนไขเป็ นไปตามทีVตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาต่อไป
14.11) ผลกระทบสิงแวดล้ อม

ไม่มี

14.12) ปั จจัยเสียง
14.12.1 การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีความเสียV งทีVเป็ นประเด็นสําคัญโดยสรุป ดังนี =
1. ความเสียงจากการทีสัญญาเช่ าทีดินหลักจะถูกยกเลิก ซึงทําให้ สัญญาเช่ าช่ วงอาจถูกยกเลิกไปด้ วย
มาตรการป้องกันความเสียV งโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
(1) ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการในส่วนของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ("ยูนิ
เวนเจอร์ ") ตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพืVอให้ เลิศรัฐการ ในฐานะผู้เช่าตาม
สัญญาเช่าหลักของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขในสัญญาเช่าหลักอย่างเคร่ งครัด
และจะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ
หรื อเข้ าไปดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา) เพืVอมิให้ เลิศรัฐการผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าหลัก
(2) นอกจากนี = หากกองทรัสต์มีความเสียหายทางด้ านการเงิน จากการทีVสญ
ั ญาเช่าหลักระงับเนืVองจากการผิดสัญญาของ
เลิศรัฐการ ยูนิเวนเจอร์ ในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ ค่าเสียหายของกองทรัสต์ทีVเกิดขึ =นจากการทีV
สัญญาเช่ าหลักระงับ เนืVอ งจากการผิ ดสัญญาของของเลิศรั ฐ การ โดยยูนิเวนเจอร์ ตกลงจะดํ าเนิ นการเยียวยาชดใช้
ค่าเสียหายของกองทรัสต์ดงั กล่าวภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีVยนู ิเวนเจอร์ ได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์ถึงการผิดสัญญา
เช่าหลักของเลิศรัฐการ และความเสียหายทางด้ านการเงินของกองทรัสต์
(3) เลิศรัฐการตกลงจะรายงานสถานะทางการเงินแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพืVอแสดงว่าเลิศรัฐการมีกระแสเงินสด (ซึVงเมืVอรวม
กับค่าเช่าพื =นทีVรายปี ทีVกองทรัสต์จะชําระให้ แก่เลิศรัฐการแล้ ว) ทีVเพียงพอเพืVอชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้ าของทีVดินตามสัญญา
เช่าหลักในแต่ละปี แต่ทงนี
ั = =ต้ องไม่ช้ากว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันถึงกําหนดชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้ าของทีVดินในแต่ละปี และเลิศรัฐ
การตกลงจะฝากเงินสดดังกล่าวและค่าเช่าพื =นทีVรายปี ทีVกองทรัสต์จะชําระให้ แก่เลิศรัฐการไว้ ในบัญชีทีVเปิ ดไว้ เพืVอการชําระ
ค่าเช่าทีVดินแก่เจ้ าของทีVดินโดยมีเงืVอนไขในการลงนามเบิกถอนซึVงต้ องใช้ ลายมือชืVอจากบุคคลซึVงมอบหมายโดยเลิศรัฐการ
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ร่วมกับบุคคลซึงV มอบหมายโดยผู้จดั การกองทรัสต์เสมอเพืVอเป็ นหลักประกันว่าเงินดังกล่าวจะถูกนําไปชําระค่าเช่าทีVดินแก่
เจ้ าของทีVดินภายในระยะเวลาตามทีVกําหนดในสัญญาเช่าทีVดินหลัก
(4) บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญาจะรายงานอันดับความน่าเชืVอถือให้ แก่กองทรัสต์ทกุ ปี และเมืVอ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ถูกลดอันดับความน่าเชืVอถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชืVอถือด้ อยลงตํVากว่า BBB
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) จะแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบทันทีพร้ อมเสนอมาตรการดําเนินการเพืVอแก้ ไขทีVได้ รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) แล้ วเพืVอให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
และทรัสตีรับทราบ รวมถึงมีหน้ าทีVต้องรายงานถึงผลการดําเนินการเพืVอแก้ ไขปั จจัยทีVส่งผลกระทบดังกล่าวแก่ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีอย่างสมํVาเสมอ
มาตรการป้องกันความเสียV งโครงการสาทร สแควร์
(1) ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการในส่วนของโครงการสาทร สแควร์ บริ ษัทแผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด (มหาชน) ("แผ่นดินทอง") ตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพืVอให้ นอร์ ท สา
ธร เรี ยลตี = ในฐานะผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลักของโครงการสาทร สแควร์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขในสัญญาเช่าหลัก
อย่างเคร่ งครัด และจะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินใดๆหรื อเข้ าไปดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา) เพืVอมิให้ นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข หรื อ
ก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าหลัก
(2) นอกจากนี = หากกองทรัสต์มีความเสียหายทางด้ านการเงิน จากการทีVสญ
ั ญาเช่าหลักระงับเนืVองจากการผิดสัญญาของ
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =แล้ ว แผ่นดินทองในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ ค่าเสียหายของกองทรัสต์ทีVเกิดขึ =น
จากการทีVสญ
ั ญาเช่าหลักระงับเนืVองจากการผิดสัญญาของของนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = โดยแผ่นดินทอง ตกลงจะดําเนินการ
เยียวยาชดใช้ ค่าเสียหายของกองทรัสต์ดงั กล่าวภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีVแผ่นดินทองได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์ถึง
การผิดสัญญาเช่าหลักของนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = และความเสียหายทางด้ านการเงินของกองทรัสต์
(3) นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงจะรายงานสถานะทางการเงินแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพืVอแสดงว่านอร์ ท สาธร เรี ยลตี =มีกระแส
เงินสด (ซึงV เมืVอรวมกับค่าเช่าช่วงทีVดินทีVกองทรัสต์จะชําระให้ แก่นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =แล้ ว) ทีVเพียงพอเพืVอชําระค่าเช่าทีVดินแก่
เจ้ าของทีVดินตามสัญญาเช่าหลักในแต่ละปี แต่ทงนี
ั = =ต้ องไม่ช้ากว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันถึงกําหนดชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้ าของ
ทีVดินในแต่ละปี และนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงจะฝากเงินสดดังกล่าวและค่าเช่าช่วงทีVดินทีVกองทรัสต์จะชําระให้ แก่นอร์ ท สา
ธร เรี ยลตี =ไว้ ในบัญชีทีVเปิ ดไว้ เพืVอการชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้ าของทีVดินโดยมีเงืVอนไขในการลงนามเบิกถอนซึVงต้ องใช้ ลายมือ
ชืV อจากบุคคลซึVงมอบหมายโดยนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ร่ วมกับบุคคลซึVงมอบหมายโดยผู้จัดการกองทรั สต์ เสมอเพืVอเป็ น
หลักประกันว่าเงินดังกล่าวจะถูกนําไปชําระค่าเช่าทีVดินแก่เจ้ าของทีVดินภายในระยะเวลาตามทีVกําหนดในสัญญาเช่าทีVดิน
หลัก
(4) บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญาจะรายงานอันดับความน่าเชืVอถือ
ให้ แ ก่กองทรั สต์ ทุกปี และเมืVอ บริ ษั ท แผ่น ดินทอง พร็ อ พเพอร์ ตี = ดีเ วลลอปเม้ น ท์ จํ ากัด (มหาชน) ถูกลดอัน ดับความ
น่าเชืVอถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชืVอถือด้ อยลงตํVากว่า BBB บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(มหาชน) จะแจ้ งให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ทราบทันทีพร้ อมเสนอมาตรการดําเนินการเพืVอแก้ ไขทีVได้ รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด (มหาชน) แล้ วเพืVอให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีรับทราบ รวมถึงมีหน้ าทีVต้องรายงานถึงผลการดําเนินการเพืVอแก้ ไขปั จจัยทีVส่งผลกระทบดังกล่าวแก่
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีอย่างสมํVาเสมอ
2. ความเสียงเกียวกับการทีผ้ ูจัดการกองทรั สต์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจไม่ สามารถดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ การลงทุนของกองทรั สต์ ให้ ประสบความสําเร็จได้
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคุมการดําเนิน
ธุร กิ จ เพืV อ จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทีV ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุน ซึVง การปฏิ บัติห น้ า ทีV ของบริ ษัท ฯ จะอยู่ภายใต้ ก าร
18

ควบคุมดูแลของทรัสตี ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจไม่มีโอกาสทีVจะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทฯ เกีVยวกับกลยุทธ์ ทีVบริ ษัทฯ นํามาใช้
หรื อการลงทุนของกองทรั สต์ ตลอดจนเงืV อนไขในการลงทุนดังกล่า ว การทีVบริ ษัทฯ ไม่ส ามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ ของ
กองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามแผนทีVวางไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทังโอกาสทาง
=
ธุรกิจของกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบความสําเร็ จนันขึ
= =นอยูก่ บั ปั จจัยทีV
ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนทีVเหมาะสม และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของ
กองทรัสต์ รวมทังการได้
=
รับเงืVอนไขทางการเงินทีVดี ดังนัน= บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ การดําเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุน
ของบริ ษัทฯ ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนทีVวางไว้ หรื อสามารถทําได้ ภายในเวลาและค่าใช้ จ่ายทีVเหมาะสม
3. อสังหาริมทรั พย์ ทีกองทรั สต์ ลงทุนมีความเสียงจากการทีผ้ ูเช่ าพื6นทีอาจไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ าพื6นที
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ทีVก องทรั สต์ ลงทุน อาจประสบกับ เหตุการณ์ ทีVสญ
ั ญาเช่าพื น= ทีVจํ านวนมากจะครบกํ าหนดอายุใ น
ช่วงเวลาเดียวกัน ความถีVของการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื =นทีVและวิธีการคํานวณค่าเช่าพื =นทีVทําให้ กองทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อความ
ผันผวนของราคาตลาดของค่าเช่าพื =นทีV ซึงV ในช่วงตลาดอาคารสํานักงานให้ เช่ามีอปุ สงค์การเช่าใช้ พื =นทีVลดลง ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด
ก็ตาม อาจนําไปสู่การมีพื =นทีVว่างมากขึ =น และอัตราค่าเช่าทีVลดลงจะทําให้ รายได้ จากค่าเช่าลดตํVาลง ซึVงจะส่งผลให้ รายได้ ของ
กองทรัสต์ลดลง โดยผู้เช่าพื =นทีVทงหมดอาจไม่
ั=
ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าพื =นทีV หรื ออาจต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื =นทีVภายใต้ เงืVอนไขทีVกองทรัสต์
ได้ รับประโยชน์ด้อยลงกว่าทีVเคยได้ รับตามสัญญาเช่าพื =นทีVทีVมีอยู่ในปั จจุบนั ซึVงหากอัตราค่าเช่าพื =นทีVใหม่เมืVอมีการต่ออายุ หรื อ
เมืVอมีการเข้ าทําสัญญาใหม่ตํVากว่าอัตราทีVคาดว่าจะได้ รับอย่างมีนยั สําคัญแล้ ว จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี = หากมีผ้ ูเช่าพืน= ทีVรายใดบอกเลิกสัญญาเช่าพื =นทีV หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื =นทีV
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ กองทรัสต์จะสามารถนําพื =นทีVวา่ งออกให้ เช่าใหม่ได้ ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม
4. ความเสียงเกียวกับการทีต้องเสียผู้เช่ าพื6นทีรายทีมีความสําคัญอาจส่ งผลกระทบด้ านลบต่ อสถานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทรั สต์
ค่าเช่าพื =นทีVหรื อค่าตอบแทนทีVกองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่าสัญญาให้ เช่าพื =นทีVจะเป็ นทีVมาของรายได้ สาํ คัญของกองทรัสต์
ดังนัน= กองทรัสต์อาจมีความเสียV งในกรณีทีVผ้ เู ช่าพื =นทีVรายทีVมีความสําคัญ ไม่ชําระค่าเช่าหรื อค่าตอบแทน หรื อยอมเลิกสัญญาเช่า
ก่อนกําหนดระยะเวลา และหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าหรื อผู้เช่าพื =นทีVดงั กล่าวได้ อาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรั ส ต์ ได้ ซึVงจะส่ง ผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่า ยผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เมืVอกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง= แรกและเข้ าเป็ นผู้ให้ เช่าแทนเลิศรัฐการ และ
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =แล้ ว ผู้เช่าพื =นทีVทกุ รายทีVทําสัญญาเช่าพื =นทีVกบั กองทรัสต์ต้องวางเงินประกันการเช่าพื =นทีVเทียบเท่ากับค่าเช่า
สําหรับระยะเวลาการเช่าประมาณ 3 เดือนต่อสัญญา ดังนัน= ในกรณีทีVผ้ ูเช่าพื =นทีVไม่ชําระค่าเช่าพื =นทีV กองทรัสต์มีสิทธิ ยึดเงิน
ประกันการเช่าเพืVอใช้ ชําระแทนเงินทีVผ้ เู ช่าค้ างชําระ รวมถึงเพืVอชดเชยความเสียหายทีVเกิดขึ =นเนืVองจากการผิดข้ อตกลงของผู้เช่า
ด้ วย ในกรณีทีVผ้ เู ช่าพื =นทีVยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด โดยทีVไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการทีVกองทรัสต์ปฏิบตั ิผิดสัญญา กองทรัสต์มีสิทธิ
ยึดเงินประกันการเช่าทังหมดเพื
=
Vอชดใช้ คา่ เสียหายทีVเกิดขึ =นจากการเลิกสัญญาดังกล่าว และผู้เช่ายังต้ องจ่ายค่าเช่ารายเดือนและ
ค่าบริ การต่อไปจนถึงวันทีVมีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยให้ รวมถึงค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายและเงินจํานวนอืVน ๆ ทีV
ผู้เช่าต้ องรับผิดชอบด้ วย ซึงV กําหนดข้ อสัญญาเรืV องการวางเงินประกันในลักษณะนี =จะช่วยลดความเสียV งและผลกระทบด้ านลบต่อ
สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ ทางหนึงV
นอกจากนี = ด้ วยทังสองอาคารเป็
=
นอาคารสํานักงานเกรดเอ มีทําเลทีVตงที
ั = Vอยู่ใจกลางของกรุ งเทพมหานครอย่างแท้ จริ ง
ตัวอาคารเชืVอมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ า BTS (โครงการรถไฟฟ้ าของบริ ษัทระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพจํากัด
มหาชน) จึงมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันเมืVอเปรี ยบเทียบกับอาคารสํานักงานอืVน นอกจากนี = เลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ได้
พิจารณา คัดเลือกผู้เช่าทีVมีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจทีVมีความมันV คงและได้ รับการยอมรับ อีกทังยั
= งมีมาตรการสืVอสารและ
รักษาฐานลูกค้ าทีVเป็ นผู้เช่าเดิมโดยตลอด มีการยืVนข้ อเสนอให้ ลกู ค้ ารายเดิมได้ มีการต่ออายุตอ่ ไปได้ อีก 2 คราว คราวละไม่เกิน 3
ปี แต่ทงนี
ั = = หากผู้เช่าตัดสินใจไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาในคราวถัดไป โดยหลักแล้ ว ผู้เช่าต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
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แจ้ งให้ เลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ทราบเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 180 วัน ก่อนสัญญาจะสิ =นสุดลงโดยระยะเวลาดังกล่าว
เป็ นระยะเวลาทีVเหมาะสมทีVจะจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาแทนทีVได้ ตลอดจนการไม่ตอ่ สัญญาของผู้เช่ารายเดิม ซึงV จะส่งผลกระทบต่อ
ช่วงเว้ นว่างในการเช่านัน= มีโอกาสเกิดขึ =นในระดับทีVตํVาโดยเฉพาะโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เนืVองจากปั จจุบนั มีอตั ราการ
เช่าพื =นทีVอยูท่ ีVร้อยละ 99 ทังนี
= = มีเพียงพื =นทีVห้องเก็บของประมาณ 32 ตารางเมตรทีVยงั มีผ้ เู ช่าไม่เต็มจํานวน โดยมีอตั ราการเช่าพื =นทีV
สํานักงาน และร้ านค้ าร้ อยละ 100 และมีรายชืVอผู้จองเช่าต่อ (Waiting lists) พร้ อมเข้ ามาเป็ นผู้เช่ารายใหม่อยู่ตลอด ขณะทีV
โครงการสาทร สแควร์ นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = และ/หรื อตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์ได้ มีการนําเสนอพื =นทีVเช่าให้ แก่ลกู ค้ าทีVมีศกั ยภาพมา
เป็ นผู้เช่าเพิVมเติมอยูเ่ สมอ
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรั สต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการ
ดําเนินการของกองทรั สต์
แม้ ว่ า กองทรั ส ต์ จ ะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บัติ ห น้ าทีV ข องนอร์ ท สาธร เรี ย ลตี ใ= นฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ในการจัดการทรั พย์ สินทีVกองทรั สต์ จะลงทุนอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กบั นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั อาจเกิดขึ =นได้ เนืVองจากนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =อาจทํา
หน้ าทีVในการบริ หารจัดการ และ/หรื ออาจมีการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานอืVนๆ ทีVกองทรัสต์มิได้ ลงทุนใน
อนาคต
ทังนี
= = ในการดําเนินการเพืVอขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีVอาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการของกองทรัสต์นนั = ในสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ และนอร์ ท
สาธร เรี ย ลตี ใ= นฐานะผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จะมี ข้ อ กํ า หนดเรืV อ งข้ อ ตกลงการไม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ แข่ ง ขัน ของผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี = ปั จจุบนั นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ไม่มีอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานทีVอยู่ภายใต้ การบริ หาร
จัดการทีVอาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ อีกทัง= ในการบริ หารและดําเนินการโครงการ นอร์ ท สาธร
เรี ยลตี =จะต้ องดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์เป็ นสําคัญ เพืVอไม่ให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สินทีV
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนอันเนืVองมาจากการทีVนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =เข้ าเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อืVนอีกด้ วย ดังนัน= จึงเห็นได้ ว่า
โอกาสทีVนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จะประกอบธุรกิจทีVเป็ นการแข่งขันกับทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนมีคอ่ นข้ างตํVา
6. ความเสียงทีอาจเกิดขึ6นจากการกู้ยมื
เนืVองจากกองทรัสต์มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินระยะยาวจํานวนรวมทังสิ
= =นไม่เกิน 2,000 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ณ วันทีVกองทรัสต์ลงทุนครัง= แรกแล้ วเสร็ จ เพืVอเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึVงในการ
ลงทุนในทรั พย์ สินหลักทีVลงทุนครัง= แรก และรวมถึงวงเงินกู้สําหรั บปรั บปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ ทีVอาจมีเพิVมเติมใน
อนาคตดังนันกองทรั
=
สต์อาจมีความเสีVยงเกิดขึ =นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนืVองจากอัตราดอกเบี =ยในส่วนทีVเป็ นอัตราดอกเบี =ย
ลอยตัว อาจมี ก ารเปลีVย นแปลงในระหว่า งอายุเ งิ น กู้ซึVง อาจส่ง ผลกระทบทางลบต่อ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ แ ละ
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ นอกจากนื =ในกรณีทีVกองทรัสต์ไม่สามารถชําระ
ดอกเบี ย= และ/หรื อ เงิ น ต้ น ตามทีV กํ า หนดในสัญ ญากู้ยื ม เงิ น อาจส่ง ผลให้ ผ้ ูใ ห้ ก้ ูดํ า เนิ น การทางกฎหมายกับ กองทรั ส ต์ อัน
เนืVองมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรื อเกิดเหตุผิดสัญญาอืVน ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ (ซึVงเหตุผิดนัดรวมถึงกรณี ทีV
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = มิได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์) อาจส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ ก้ อู าจดําเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์
หรื อใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญาอันเนืVองมาจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญากู้ยืมเงิน เช่น กําหนดให้ ส่วนหนึVงหรื อทังหมดภายใต้
=
เอกสารทางการเงินใด ๆ ถึงกําหนดชําระโดยพลัน หรื อใช้ สิทธิในการบังคับตามสัญญาหลักประกันส่วนใดส่วนหนึVงหรื อทังหมด
=
รวมถึงการบังคับจํานองในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทีVนําไปเป็ นหลักประกันเงินกู้
อย่างไรก็ตาม เมืVอครบกําหนดชําระเงินกู้ในปี ทีV 5 บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดม
ทุนด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิVมเติม การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัท
ประกันชี วิต บริ ษัทประกันวินาศภัย และ/หรื อนิติบุคคลประเภทอืVนทีVสามารถให้ สินเชืVอแก่กองทรั สต์ ได้ เพืVอชํ าระคืนหนี =เดิม
(Refinance) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะเลือกวิธีการทีVก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ซึVงเมืVอพิจารณา
จากหลักประกันการกู้ยืมและความสามารถในการชําระหนี =ของกองทรัสต์แล้ ว บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าความ
เสียV งจากการทีVกองทรัสต์ไม่สามารถชําระเงินต้ นตามทีVกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินเนืVองจากไม่สามารถทําการระดมทุนเพืVอชําระ
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คืนหนี =เดิมอยูใ่ นระดับตํVา เนืVองจากกองทรัสต์มีอตั ราส่วนการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมอยูใ่ นระดับทีVตํVา ประกอบกับอสังหาริ มทรัพย์ทีV
กองทรัสต์จะเข้ าไปลงทุนนันมี
= ความสามารถทีVจะสร้ างรายได้ ให้ กบั กองทรัสต์อย่างต่อเนืVอง
ทังนี
= = บริ ษัทฯในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ตระหนักถึงความเสีVยงดังกล่าวและจะดําเนินการพิจารณาและติดตามปั จจัยทีVมี
ผลกระทบต่อการกู้ยืมของกองทรัสต์ซึVงรวมถึงแนวโน้ มอัตราดอกเบี =ยอย่างสมํVาเสมอเพืVอทีVจะสามารถประเมินความเสีVยงและ
ดําเนินการตามความเหมาะสมนอกจากนี =บริ ษัทฯอาจพิจารณาใช้ เครืV องมือทางการเงินเพืVอลดความเสีVยงจากการกู้ยืมเงินเช่น
บริ การธุรกรรมแลกเปลีVยนอัตราดอกเบี =ย (Interest Rate Swap) โดยกองทรัสต์จะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายทีV
เกีVยวข้ องและคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
7. ความเสียงจากการใช้ เงินประกันการเช่ าในการได้ มาซึงทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์
ในวันทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน คาดว่ากองทรัสต์จะได้ รับมอบเงินประกันการเช่าทีVเป็ นเงินสดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีVมีอยู่จาก
เลิศรัฐการ และนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จํานวนรวมทังสิ
= =นประมาณ 235 ล้ านบาท โดยกองทรัสต์จะใช้ เงินประกันการเช่าจํานวนไม่เกิน
160 ล้ านบาทซึงV คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 68 ของเงินประกันการเช่าทังหมด
=
เพืVอลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง=
แรก ดังนันกองทรั
=
สต์จะมีเงินประกันการเช่าทีVเป็ นเงินสดคงเหลืออยู่ในกองทรัสต์เป็ นจํานวนประมาณ 75 ล้ านบาท ซึVงคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 32 ของเงินประกันการเช่าทังหมด
=
โดยการนําเงินดังกล่าวมาใช้ อาจเพิVมความเสียV งในการดํารงเงินสดสํารองของ
กองทรัสต์เพืVอรองรับการคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่า ในกรณีทีVต้องมีการคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าวตามสัญญา
เช่า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการนําเงินประกันการเช่าดังกล่าวมาใช้ เป็ นส่วนหนึงV ของจํานวนเงินทีVใช้ ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรก จะช่วยให้ กองทรัสต์มีการบริ หารเงินทีVมีประสิทธิภาพมากขึ =น โดยจะทําให้ ต้นทุนในการลงทุนใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตํV า ลง เมืV อ เที ย บกับ ต้ น ทุน เงิ น กู้ยื ม หรื อ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ พิV ม เติ ม ส่ง ผลให้ ผ ลตอบแทนต่อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ดีขึ =น โดยบริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงระยะเวลาตามสัญญาเช่าทีVมีอยู่ เงืVอนไขเกีVยวกับการคืนเงินประกันการเช่าตามสัญญา
เช่า และคํานึงถึงการบริ หารความเสียV งด้ านสภาพคล่องของกองทรัสต์ในการนําเงินประกันการเช่ามาใช้ อย่างรอบคอบ อย่างไรก็
ตาม ภาระหน้ าทีVของกองทรัสต์ทีVต้องชําระคืนเงินประกันการเช่ากรณีผ้ เู ช่าไม่ต่อสัญญาและไม่มีผ้ มู าเช่าทดแทนนัน= คาดว่าจะมี
จํานวนน้ อยกว่าจํานวนเงินประกันการเช่าทีVต้องคืนแก่ผ้ เู ช่าเมืVอครบกําหนดตามสัญญาเช่าอย่างเป็ นสาระสําคัญ เนืVองจาก
โอกาสทีVผ้ เู ช่าทีVหมดสัญญาในปี นันทั
= งหมดจะไม่
=
ตอ่ สัญญาและย้ ายออกนัน= มีโอกาสเป็ นไปได้ น้อยมาก เนืVองจากเมืVอเริV มการเช่า
ผู้เช่าอาคารสํานักงานต้ องใช้ เงินลงทุนและระยะเวลาในการตกแต่งพื =นทีVเช่าเพืVอให้ สาํ นักงานสามารถใช้ งานตามแผนของผู้เช่าได้
ทังนี
= = การย้ ายออกเมืVอสิ =นสุดสัญญาเช่า จะทําให้ ผ้ เู ช่าสูญเสียเงินลงทุนและความต่อเนืVองในการดําเนินธุรกิจ จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่า
รายย่อยส่วนใหญ่จะทําการต่อสัญญาเช่าเมืVอหมดสัญญาเช่า และนอกจากนี = ด้ วยเหตุทีVทงสองอาคารเป็
ั=
นอาคารสํานักงานเกรด
เอ มีทําเลทีVตงที
ั = Vดี เชืVอมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ า BTS ซึงV เป็ นข้ อได้ เปรี ยบอาคารสํานักงานอืVน ทําให้ โอกาสทีVผ้ เู ช่ารายใหญ่จะยกเลิก
สัญญาและออกไปหาทําเลอืVนนันมี
= ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อย ประกอบกับในกรณีทีVผ้ เู ช่าตัดสินใจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาการเช่า ผู้
เช่าต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้ อย 180 วัน ก่อนสัญญาจะสิ =นสุดลง ซึVงบริ ษัทฯ จะมีระยะเวลาในการหา
ผู้เช่ามาทดแทนได้
อีกทัง= กองทรัสต์ได้ จดั เตรี ยมวงเงินกู้หมุนเวียนเป็ นวงเงินประมาณไม่เกิน 160 ล้ านบาท (เป็ นวงเงินทีVมีการทบทวนหรื อ
ต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี ) เพืVอใช้ ในการสนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่า ซึงV จะสามารถช่วยลดความเสียV งเรืV องสภาพคล่อง
ของเงินประกันการเช่าดังกล่าวได้
14.12.2 การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ยังมีปัจจัยเสืยV งด้ านอืVนซึงV สามารถศึกษาเพิVมเติมได้ จากหนังสือชี =ชวน ดังนี =
1) ความเสียV งจากสัญญา
- ความเสียV งจากการทีVคสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีVเกีVยวข้ อง กับการลงทุน การบริ หาร หรื อการจัดหาผลประโยชน์ใน
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์

21

2) ความเสียV งเกีVยวกับการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์
- ความเสียV งเกีVยวกับกรณีทีVกองทรัสต์ต้องพึงV พาผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและ
บุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีVมีความชํานาญในการดําเนินงานจัดหาผลประโยชน์
และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์
- ความเสียV งของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ =นอยูก่ บั ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
- ความเสีV ย งจากการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ว นทีV เ ป็ นสาระสํ า คัญ และมี ผ ลกระทบต่ อ การจัด หา
ผลประโยชน์
- ความเสียV งจากการชําระค่าเช่าพื =นทีVของผู้เช่าช่วงพื =นทีVในทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง= แรก
- ความเสียV งเกีVยวกับการทีVผ้ เู ช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ ความยินยอมในการเปลียV นตัวผู้ให้ เช่าพื =นทีจV าก
ผู้ให้ เช่าเดิมเป็ นกองทรัสต์
- ความเสียV งเกีVยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ าในการดําเนินธุรกิจของกองทรัสต์
3) ความเสียV งเกีVยวกับความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์ลงทุน
- ความเสียV งเกีVยวกับความเพียงพอของทีVจอดรถเพืVอรองรับผู้มาใช้ บริ การของทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์ลงทุน
- ความเสียV งเกีVยวกับการใช้ ประโยชน์บนพื =นทีVบางส่วนในโครงการสาทร สแควร์ ระหว่าง นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = และ นอร์ ท
สาธร โฮเต็ล
- ความเสียV งเกีVยวกับการใช้ ประโยชน์ทางเชืVอมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ า BTS
- ความเสียV งเกีVยวกับสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้ เครืV องหมายทางการค้ าคําว่า "SATHORN SQUARE" เพืVอการประกอบ
กิจการโครงการสาทร สแควร์
- ความเสีVยงจากกรณี ถูกเวนคืนทีVดินทีVกองทรั สต์ลงทุน ซึ งทําให้ กองทรั สต์ไม่อาจใช้ ทรั พย์ สินทีVกองทรั สต์ลงทุนเพืVอ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
- ความเสีVย งเกีV ย วกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทีV ก องทรั ส ต์ จ ะลงทุน อยู่ภายใต้ บัง คับ ของหลัก เกณฑ์ ท างกฎหมายเกีV ย วกับ
สิงV แวดล้ อม การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ กองทรัสต์มีค่าใช้ จ่ายและภาระความรับผิด
หลายด้ าน
- ความเสียV งเกีVยวกับภัยธรรมชาติอทุ กภัยและการก่อวินาศภัย
- ความเสียV งเกีVยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีทีVทรัพย์สินทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง= แรกเกิด
ความเสียหายอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีVกองทรัสต์อาจสูญเสีย
- ความเสีVยงเกีV ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ถือครองนัน= อาจมีค่าใช้ จ่ายเกีVยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพิVมขึ =น รวมทัง=
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ เพิVมขึ =น
4) ความเสียV งเกีVยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทรัสต์
- ความเสียV งเกีVยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จากปั จจัยต่างๆ ซึVงอาจส่งผลกระทบทางลบให้ มลู ค่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
- ความเสียV งเกีVยวกับการดําเนินการของกองทรัสต์เพืVอให้ ได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์
- ความเสีVย งเกีV ยวกับกํ าไรขัน= ต้ นทีV ได้ จ ากอสัง หาริ มทรั พย์ หรื อมูล ค่า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ของกองทรั สต์ อาจได้ รั บ
ผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย
- ความเสียV งเกีVยวกับมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้
เป็ นเครืV องแสดงมูลค่าทีVแท้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าราคาขายของอสังหาริ มทรัพย์นนจะ
ั=
เป็ นไปตามทีVประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
5) ความเสียV งเกีVยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผู้ลงทุน
- ความเสีVยงอันเกิ ดจากการทีVตลาดด้ านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์ เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ใน
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่
- ความเสียV งเกีVยวกับราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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ความเสีVยงเกีV ยวกับผลตอบแทนทีVผ้ ูลงทุนได้ รับ จากหน่ว ยทรั สต์ ทีV น้อยกว่า ผลตอบแทนทีVกองทรั สต์ ไ ด้ รับ จากการ
ดําเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ทีVกองทรัสต์ลงทุน
ความเสียV งเกีVยวกับผลการดําเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประมาณการกําไรไม่ว่าโดยชัดแจ้ ง
หรื อโดยปริ ยาย
กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึงV มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าทีVเหลืออยู่ และ
จะมีผลให้ มลู ค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้ วย
ความเสีVยงเกีVยวกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยอาจมีการเปลีVยนแปลง ซึVงไม่อาจรับรองได้ ว่าการเปลีVยนแปลง
ดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ หรื อต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ความเสีVยงเกีVยวกับการจดทะเบียนรั บหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน และการซื =อขายหน่วยทรัสต์ ในตลาด
หลักทรัพย์
ความเสีVยงทางการเมือง เนืVองจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ งทางการเมืองเกิดขึ =นอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึงV อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์
ความเสียV งจากการขาดสภาพคล่องในการซื =อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

15) การเลิกกองทรัสต์
ภายหลังการจัดตังกองทรั
=
สต์ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์เมืVอปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี =
1. เมืVอจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย
2. เมืVอมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ หลัก และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพืVอให้ กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน
หนึงV ปี นับแต่วนั ทีVจําหน่ายไปซึงV ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
3. กรณีทีVมีเหตุต้องเปลีVยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ทีVมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นับแต่วนั ทีVการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้จดั การกองทรัสต์ราย
เดิ ม สิ =นสุดหรื อทรั สตี ไ ด้ ใ ช้ ความพยายามตามสมควรในการขอมติ ทีV ประชุมผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์ เพืV อ แต่ง ตัง= ผู้จัด การ
กองทรัสต์รายใหม่แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตังผู
= ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี = ให้ ทรัสตีขอมติทีVประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
4. เมืVอมีเหตุต้องเปลียV นแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตังทรั
= สตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลีVยงได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียได้
ร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
= สตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
=
5. เมืVอทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
16) การดําเนินการเมือมีการเลิกกองทรัสต์
เมืVอกองทรัสต์สิ =นสุดลง ให้ ทรัสตีทําหน้ าทีVต่อไปเพืVอรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์ เว้ นแต่เป็ นกรณี ทีV
กองทรัสต์สิ =นสุดลงเนืVองจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรื อล้ มละลาย ให้ ผ้ ชู ําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์แล้ วแต่
กรณี เป็ นผู้รวบรวม จําหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สนิ จนเสร็ จสิ =น
การชําระสะสางหนี =สินและค่าใช้ จ่ายเมืVอกองทรัสต์สิ =นสุดลง ให้ เป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี =
(1) ค่าใช้ จ่ายทีVเกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ
(2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรทีVต้องชําระและทีVค้างชําระ
(3) ค่าตอบแทนของบุค คลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติท รั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นคดีข องผู้รั บ
ประโยชน์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายทีVเกีVยวกับหรื อเกีVยว
เนืVองมาจากการจัดการกองทรัสต์ทีVทรัสตีมีสทิ ธิเรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบ และค่าตอบแทนทรัสตี
(4) หนี =อย่างอืVน
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ในกรณีทีVกองทรัสต์มีไม่เพียงพอทีVจะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนี =ในลําดับใด ให้ จดั สรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนี =ใน
ลําดับนันโดยวิ
=
ธีการเฉลียV ตามสัดส่วนของมูลหนี =
เมืVอได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนี =ตามวรรคหนึVงแล้ ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ จดั สรรให้ แก่บคุ คลตามทีVกําหนดไว้ ใน
สัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ ในกรณี ทีV ส ัญ ญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ มิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ ห้ บ รรดาทรั พ ย์ สิน และสิท ธิ ต่า งๆ ทีV ค งเหลื อ ตกแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์
ในการรวบรวม จําหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สินข้ างต้ น หากสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เงืVอนไข และวิธีการให้
ปฏิบตั ิเป็ นประการใด ทรัสตี ผู้ชําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์มีหน้ าทีVต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศดังกล่าว
17) ทีปรึกษาทางการเงิน

บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
170/29-30 อาคารโอเชีVยนทาวเวอร์ ชัน= 11 ซอยสุขมุ วิท 16
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

18) นายทะเบียน

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

19) ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม 10120

20) รอบระยะเวลาบัญชี

1 ตุ ล าคม - 30 กั น ยายน (โดยวัน สิ น= สุด รอบระยะเวลาบัญ ชี แ รกคื อ วัน ทีV 30
กันยายน พ.ศ. 2559)

21) นโยบายการจ่ ายผลประโยชน์
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี =
1. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีVปรับปรุ งแล้ ว
ของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีVจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนได้
ั = แก่ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี
และประโยชน์ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ ามี) ทังนี
= = ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ไม่เกิน 4 ครั ง= ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีทีVกองทรัสต์มีการเพิVมทุน กองทรัสต์ อาจมีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง= ต่อรอบบัญชีก็ได้ เพืVอประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดย กําไรสุทธิทีVปรับปรุ ง
แล้ วข้ างต้ น ให้ หมายถึงกําไรสุทธิทีVอ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ซงึV ได้ รวมการชําระคืนเงินต้ นตามทีVระบุในสัญญา
เงินกู้ (ถ้ ามี) แล้ ว
2. ในกรณีทีVกองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
3. ในกรณี ทีVมีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แ ก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรั สต์ จ ะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนและปิ ดสมุดทะเบียนเพืVอระบุชืVอผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสิทธิได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน
และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ภายในกําหนดเวลาดังนี =
3.1 ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี
บัญชี ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ =นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
3.2 ในกรณีเป็ นประโยชน์ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (หากมี) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์
ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ =นรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตร
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มาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ เ พืVอการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน ตามสัด ส่วนการถื อครอง
หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรั สต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เกินกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันจะไม่
=
มีสิทธิ ได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีVถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
22) ข้ อจํากัดในการจ่ ายผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ทีVมีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีVมีชืVอปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่วยทรั สต์แต่ละราย ทังนี
= = หากมีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกิ นกว่าอัตราทีVประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันจะไม่
=
มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีVถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อัตราตามประกาศดังกล่าว
23) ขันK ตอนการเพิม/ลดทุนของกองทรัสต์
23.1 กระบวนการเพิVมทุน
1. การเพิVมทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
=
สต์ และกฎหมายต่างๆ ทีVเกีVยวข้ อง โดยจะต้ องได้ รับมติ
จากทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ อนุมตั ิการเพิVมทุน เว้ นแต่กรณีทีVเป็ นการเพิVมทุนโดยมีการระบุแผนการเพิVมทุนไว้ เป็ น
การล่วงหน้ าอย่างชัดเจนแล้ ว
2. ในกรณีทีVเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพืVอการเพิVมทุนแบบมอบอํานาจทัวV ไป (General Mandate) ให้ กระทําได้
เฉพาะกรณีทีVแสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิVมทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีVเกีVยวข้ อง และตามแนวทางทีVสาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
3. การเพิVมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึงV ปี นับแต่วนั ทีVทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิVมทุน
4. ในกรณีทีVเป็ นการเพิVมทุนเพืVอลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิVมเติม ต้ องผ่านกระบวนการเกีVยวกับการได้ มาซึVงทรัพย์สินหลัก
และอุปกรณ์ตามทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์และสัญญาทีVเกีVยวข้ อง และหากเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการตามทีVกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
= สต์และสัญญาทีVเกีVยวข้ อง
5. การเพิVมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วทรัสต์บางราย ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วทรัสต์ซึVงถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหน่วทรัสต์ทีVมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการ
เพิVมทุน
6. ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีVออกใหม่
23.2 กระบวนการลดทุน
1. การลดทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
=
สต์ และกฎหมายต่างๆ ทีVเกีVยวข้ อง โดยจะต้ องได้ รับมติ
จากทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ อนุมตั ิการลดทุน เว้ นแต่กรณีทีVเป็ นการลดทุนโดยมีการระบุแผนการลดทุนไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าอย่างชัดเจนแล้ ว
2. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ หากเป็ นไปตามเหตุดงั ต่อไปนี = ผู้จดั การกองทรัสต์อาจดําเนินการลดทุนชําระ
แล้ วของกองทรัสต์โดยไม่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีVประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก็ได้
- กองทรั ส ต์ มี ส ภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ทีV เ หลื อ อยู่ ภ ายหลัง จากการจํ า หน่ า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อการตัด จํ าหน่ายสิทธิ การเช่าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี) ทัง= นี = ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่า
กองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว
- กองทรัสต์มีการเพิVมทุนเพืVอให้ ได้ มาซึVงอสังหาริ มทรัพย์เพิVมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังทําให้ ไม่สามารถ
ได้ มาซึงV อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
- กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายทีVไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิทีVปรับปรุงแล้ ว
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3. การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ ด้วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตํVาลงเท่านัน=
4. ภายหลังจากทีVดําเนินการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์เสร็ จสิ =น ผู้จดั การกองทรัสต์จะเฉลียV เงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีV
มีชืVออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีVใช้ ในการลดทุน
ชําระแล้ วจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
= = เงินทีVเฉลียV คืนต้ อง
มิได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์
24) ข้ อจํากัดในการโอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่กรณีตอ่ ไปนี =
1. การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั = นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึVงรวมถึงบริ ษัทฯ
และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วยทรัสต์) เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ ทงหมด
ั=
หรื อ ไม่เป็ นไป
ตามประกาศทีVเกีVยวข้ องตามทีVคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
2. การโอนหน่ว ยทรั ส ต์ นัน= เป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ูล งทุน ต่ า งด้ า วถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ใ นกองทรั ส ต์ เ กิ น กว่ า ร้ อยละ 49 ของจํ า นวน
หน่วยทรัสต์ทีVจําหน่ายได้ ทงหมด
ั=
หากในอนาคตกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึVงเป็ นการลงทุน

เพืVอให้ ได้ มาซึVงกรรมสิทธิ ในทีVดิน ซึVงการถือครองทีVดินในประเทศไทยมีข้อกําหนดของกฎหมายเกีVยวกับสัดส่วนการ
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว
25) การออกและส่ งมอบเอกสารสิทธิ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ แต่งตังบริ
= ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ให้ กับกองทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ทีVจองซื =อในการเสนอขายครัง= นี =แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื =อสามารถใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื =อขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
= = เพืVอให้ ผ้ ูจองซื =อ
สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ ทนั ทีทีVตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริV มทําการซื =อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึVงแตกต่างจากกรณีทีVผ้ จู องซื =อจะขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื =อหลักทรัพย์จะไม่สามารถขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ดังนัน= ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง= นี = ผู้จองซื =อสามารถ
เลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึงV ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี =คือ
1. ในกรณี ทีVผ้ ูจองซื =อประสงค์จะขอรั บใบทรั สต์โดยให้ ออกใบทรั สต์ในนามของผู้จองซื =อ นายทะเบียนหน่วยทรั สต์ของ
กองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีVได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชืVอ ทีVอยู่ทีVระบุไว้ ในใบจองซื =อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดทําการจองซื =อ
หน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิ ดทําการจองซื =อ) ในกรณีนี = ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทีVได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ซึVงอาจจะได้ รับภายหลังจากทีVหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื =อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
2. ในกรณีทีVผ้ ูจองซื =อประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ ฝากหลักทรั พย์ กล่าวคือ จะฝากหน่วยทรั สต์ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ซึงV ผู้จองซื =อจะต้ องมีบญ
ั ชีซื =อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี = นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชืVอของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพืVอผู้ฝาก” และศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีVบริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากอยู
ั=
่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ู
จองซื =อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื =อ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีVผ้ จู องซื =อฝากไว้ ในกรณีนี = ผู้ทีVได้ รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีVได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ (SET) ได้ ทัน ที ทีV ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ อนุญ าตให้ ห น่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ทํ า การซื อ= ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีทีVผ้ จู องซื =อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 2. ชืVอของผู้จองซื =อในใบจองซื =อจะต้ องตรงกับชืVอเจ้ าของบัญชีซื =อ
ขายหลักทรัพย์ทีVผ้ ูจองซื =อประสงค์ทีVจะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
= ว ผู้จดั การ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีVจะดําเนินการออกใบทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื =อ ดังมีรายละเอียดและวิธีการตามข้ อ 1. แทน
3. ในกรณี ทีVผ้ ูจองซื =อไม่ประสงค์ จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีVจะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ โดยผู้จองซือ=
ประสงค์ทีVจะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 ในกรณีนี = กองทรัสต์จะดําเนินการ
นําหน่วยทรัสต์ ทีVได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ และศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะบันทึกยอดบัญชี
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จํานวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีVผ้ จู องซื =อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื =อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื =อ และหากผู้จองซื =อต้ องการจะถอน
หน่วยทรั สต์ ออกจากบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิ กเลขทีV 600 ผู้จองซือ= สามารถติดต่อได้ ทีVศูนย์ รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ ซึVง จะมี ค่ า ธรรมเนี ย มการถอนหลัก ทรั พ ย์ ต ามอัต ราทีV ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนด ทัง= นี = การถอน
หน่วยทรัสต์ทีVฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขทีV 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน= ผู้
จองซื =อทีVนําฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชี ดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ภายในวันทีVหน่วยทรัสต์ ของ
กองทรัสต์เริV มทําการซื =อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
ทังนี
= = หากผู้จองซื =อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึVงในใบจองซื =อ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้
จองซื =อตามข้ อ 1. ให้ แก่ผ้ จู องซื =อ
26) การคํานวณและประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้จัดทําและส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึVง
ผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ ว ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน= นอกจากนี = ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายใน 30
วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละเดือน โดย การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์มีหลักเกณฑ์ ดังนี =
1. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้ องเป็ นบุคคลทีVได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ตามประกาศสํานักงานสํานักงาน
ก.ล.ต. เกีVยวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
2. การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครัง=
3. ต้ องดําเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตามรูปแบบทีVกําหนดในสัญญาเพืVอวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์
4. ต้ องมีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทุกหนึงV ปี นับแต่วนั ทีVมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เต็มรูปแบบครัง= ล่าสุด
27) หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท ีมูลค่ าหน่ วยทรัสต์ ไม่ ถกู ต้ อง
ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ งเปิ ดเผยเหตุการณ์ และการเปลีVยนแปลงโดยทันทีและแก้ ไขนําส่งผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28) สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิและความรับผิดชอบเป็ นไปตามทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ ดังนี =
1. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทน หรื อลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อ
ลัก ษณะอืV น ๆ ระหว่า งทรั ส ตี แ ละผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ และในระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยกัน และมิ ไ ด้ ทํ า ให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์มีความรับผิดในกรณีทีVทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี =ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อเจ้ าหนี =ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้ าหนี =ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี =ได้ จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เท่านัน=
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรภายหลังจากหักค่าใช้ จ่าย การ
ชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืมทีVถึงกําหนดชําระ และ/หรื อภาระผูกพันอืVนๆทีVถึงกําหนดชําระ (ถ้ ามี) โดยพิจารณาสถานะ
เงินสด และค่าสํารองต่าง ๆ ตามทีVกฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และมีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่า
จํานวนทุนของกองทรัสต์ทีVปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํVากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
3. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่ทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ มีกรรมสิทธิ และสิทธิ เรี ยกร้ องเหนือทรั พย์ สินของกองทรั สต์ โดย
เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าส่วนหนึVงส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกในกรณี
ทีVทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี = หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์
อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
= = ตามหลักเกณฑ์ทีVพระราชบัญญัติ
ทรัสต์กําหนด
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4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอืVนใดเพิVมเติมให้ แก่กองทรัสต์หลังจากทีไV ด้
ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอืVนใดเพิVมเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ทีVถือนัน=
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดงความเห็น
เกีVยวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
และสัญญานีก= ําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เข้ าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึงV ให้ ถือเป็ นอํานาจและดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี
6. ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิลงมติเพืVอแก้ ไขเพิVมเติมสัญญาก่อตังทรั
= สต์ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตาม
เงืVอนไขและหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
= สต์
7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิทีVจะได้ รับเงินคืนเมืVอเลิกกองทรัสต์ หรื อลดทุน
29) ช่ องทางทีผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์ สามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่ อตังK ทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตังทรั
= สต์ได้ ทีVผ้ ูจัดการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ ในช่วงเวลาทําการของผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี
30) ผู้จัดการกองทรัสต์
ชือบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
วันทีจดทะเบียนจัดตังK บริษัท
9 มกราคม พ.ศ.2558
การได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในการปฏิบตั ิหน้ าทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพืVอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT Manager) เมืVอวันทีV 27 พศจิกายน พ.ศ.
2558
ทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาทประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีVตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที
ชือ
จํานวนหุ้นทีถอื
จําหน่ ายได้ แล้ วทังK หมด
999,970
99.997
1 บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
Univentures Public Company Limited
15
0.0015
2 บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ =ง จํากัด
Univentures Consulting Company Limited
15
0.0015
3 บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
Univentures Asset Management Limited
รวม
1,000,000
100
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โครงสร้ างของผู้จัดการกองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษัท

กรรมการบริ หาร
นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการบริ หาร
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
กรรมการอิ สระ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการผู้จดั การ

นายอุรเสฎฐ นาวานุ เคราะห์

ฝ่ ายกํากับตรวจสอบ บริ หาร
และจัดการความเสี%ยง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนา
ธุรกิ จ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิ บตั ิ งาน

หัวหน้ าฝ่ าย
นายศุภชัย ดํารงธนานุ รกั ษ์

หัวหน้ าฝ่ าย
นายปภพ ศรีอรุโณทัย*

หัวหน้ าฝ่ าย
นางสาวจันทราภรณ์ จัน*

เจ้ าหน้ าทีหลัก
นายบรรณภพ เพ็ชรคํา

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVบริ หารจัดการกองทรัสต์ ด้ วยความระมัดระวัง ซืVอสัตย์สจุ ริ ต เพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์ และ
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
= สต์และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันทีVให้ ไว้ เพิVมเติมในเอกสารทีVเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุน โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีVสาํ คัญดังต่อไปนี =
1. ยืVนคําขออนุญาต แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ รายงานผลการเสนอขายหน่วยทรรัสต์ รวมทัง=
จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ ทีVกําหนด อันได้ แก่ มูลค่าทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยทรัสต์ งบ
การเงิน (ทังไตรมาสและรายปี
=
) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี รายงานประจําปี รายงาน Free Float ฯลฯ (ตาม
หลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง= ทรั สต์ สัญญาแต่งตังผู
= ้ จัดการกองทรั สต์ หนังสือชี ช= วน รวมถึงข้ อกํ าหนดทีV
เกีVยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) รวมถึงข้ อมูลทีVสงผลกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์
(ซึงV ต้ องมีการเปิ ดเผยทันที เพืVอให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบ)
2. กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานของกองทรัสต์
3. ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญาและ
กฎหมายต่างๆ ทีVเกีVยวข้ อง
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4. ทํา due diligence ทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
5. ดูแลและรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ อยูใ่ นสภาพทีVดีและพร้ อมจัดหาผลประโยชน์
6. คัดเลือกผู้ให้ บริ การรายอืVนทีVเกีVยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ เช่น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ฯลฯ
7. พิจารณาจัดทําประกันภัยแก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ทีVเพียงพอและเหมาะสม
8. จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี และตามทีVผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อทรัสตีร้องขอ
9. พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
10. ในกรณี ทีVต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพืVอดําเนินการใดๆ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องแสดงความเห็นและวิเคราะห์
ผลกระทบเพืVอเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
= ้ จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฎิบตั ิหน้ าทีVในการ
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์แบ่งเป็ นค่าธรรมเนียมพื =นฐาน (base fee) ในอัตราไม่เกิน 0.3% ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ โดยมีการกําหนด
ขันตํ
= VาทีV 12 ล้ านบาทต่อปี (อาจมีการปรับขึ =นอัตราขันตํ
= VาในกรณีทีVมีการเพิVมทุน อันส่งผลให้ มีการเพิVมงานหรื อหน้ าทีVของผู้จดั การ
กองทรัสต์) และค่าธรรมเนียมผันแปร (variable fee) ในอัตราไม่เกิน 2% ของรายได้ จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุงแล้ ว ในแต่ละ
รอบปี บัญชีตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
= ้ จดั การกองทรัสต์
31) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชือบริษัทผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = จํากัด
วันทีจดทะเบียนจัดตังK บริษัท
13 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน 638.60 ล้ านบาท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โครงการอาคารเชิงพาณิชย์และโรงแรม
ผู้ถอื หุ้นใหญ่ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (99.99%)
คณะกรรมการบริษัท นายธนพล ศิริธนชัย นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล และนายกําพล ปุญโสณี
หน้ าทีและความรับผิดชอบทีสาํ คัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVหลักทีVเกีVยวกับการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี =
1. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์เพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของ
กองทรัสต์
2. บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกีVยวกับการควบคุมอาคาร
และสิงV ปลูกสร้ าง กฎหมายสิงV แวดล้ อม และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง โดยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
3. การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
4. พัฒนาและจัดให้ มีแผนการโฆษณาแผนการส่งเสริ มการขายสําหรับทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูบริหารอสังหาริมทรัพย์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฎิบตั ิ
หน้ าทีVในการเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แบ่งเป็ นค่าธรรมเนียมพื =นฐาน (base fee) ไม่เกิน 40 ล้ านบาทต่อปี สําหรับโครงการ
ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ ไม่เกิน 60 ล้ านบาทต่อปี สําหรับโครงการสาทร สแควร์ และค่าธรรมเนียมผันแปร (variable fee)
ในอัต ราไม่ เ กิ น 8% ของรายได้ จ ากการให้ เ ช่ า พื น= ทีV ทัง= หมดของแต่ล ะโครงการ ตามทีV กํ า หนดในสัญ ญาแต่ง ตัง= ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
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32) ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายใหญ่ (ณ วันทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ลําดับ

ชือ-สกุล

1

บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

2

บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

67,500,000

8.284%

3

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

65,000,000

7.977%

4

บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

55,000,000

6.750%

5

บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

50,000,000

6.136%

6

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

40,000,000

4.909%

7

บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

35,000,000

4.296%

ธนาคารออมสิน

35,000,000

4.296%

8

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

10,293,500

1.263%

9

บริ ษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

10,000,000

1.227%

สํานักงานประกันสังคม

10,000,000

1.227%

9,655,000

1.185%

591,948,500

72.65%

10

จํานวน
ร้ อยละของหน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ ท ีถอื
ทีออกจําหน่ าย
204,500,000
25.098%

นาง เชอรีV จรัญวาศน์
รวม (Total)

33) จํานวนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ และการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ (ณ วันทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559)
จํานวนราย

จํานวนหน่ วย

ร้ อยละของ
หน่ วยทรัสต์ ท ี
ออกจําหน่ าย

1.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิมทีVสามารถควบคุม
กิจการทรัพย์สนิ หลัก

1

204,500,000

25.098%

1.2 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หาร ของบุคคลตาม
1.1 รวมถึงบุคคลทีVมีความสัมพันธ์

17

4,127,500

0.507%

1.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทถีV ือหน่วยทรัสต์ > 5%

-

-

-

813

606,172,500

74.395%

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

-

-

-

รวมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ทังK สินK

831

814,800,000

100.000%

1. ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ท ีเป็ น Strategic unitholders

1.4 ผู้มีอํานาจควบคุมของกองทรัสต์และทรัสตี
2. ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายย่ อยทีถอื ไม่ ตาํ กว่ า 1 หน่ วย
การซือK ขาย
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34) ผู้ถอื หน่ วยต่ างด้ าว (ณ วันทีV 22 มีนาคม พ.ศ. 2559)
กองทรัสต์มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต่างด้ าว 5 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน 700,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 0.09 ของทุนชําระแล้ ว
35) สถิติ
วันที

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

30 มีนาคม 59

10.0034

รวม

การกระจายการลงทุนของมูลค่ าทรั พย์ สิน
(หน่ วย: บาท)
เงินสดและ
เงินลงทุนตาม
รายการ
ราคายุติธรรม*
เทียบเท่ าเงินสด

ทรั พย์ สินอืน**

เงินกู้จากสถาบัน
การเงิน

8,150,766,757.11 800,390,926.41 9,905,941,779.33 347,561,592.65 2,000,000,000.00

หนีสK ินอืน***
903,127,541.28

* ประกอบไปด้วย: (1) สิ ทธิ การเช่าพื น; ที บางส่ วนในอาคารและงานระบบของอาคารสํ านักงานโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อี โคเพล็ กซ์ (โดยไม่ รวมพื น; ที ในส่ วนที 
ประกอบกิ จการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสที จ กรุงเทพฯ) (2) กรรมสิ ทธิK ในเฟอร์ นิเจอร์ เครื องมื อและอุปกรณ์ โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ (3) สิ ทธิ การเช่าช่วง
ที ด ิ น อาคารและงานระบบของอาคารสํ านักงานโครงการสาทร สแควร์ และ (4) กรรมสิ ทธิK ในเฟอร์ นิเจอร์ เครื องมื อและอุปกรณ์ โครงการสาทร สแควร์
**ประกอบไปด้วย: (1) ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (2) ดอกเบี ย; ค้างรับ และ (3) สิ นทรัพย์ อืน
***ประกอบไปด้วย: (1) รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า (2) เงิ นมัดจํ ารับจากลูกค้า(3) ค่าธรรมเนี ยมการจัดการค้างจ่ าย (4) ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
และผู้รบั ฝากทรัพย์ สินค้างจ่าย (5) ค่าธรรมเนียมนายทะเบี ยนค้างจ่าย (6) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค้างจ่าย (7) ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค้างจ่าย (8) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ (9) หนีส; ิ นอืน

จัดทําโดย
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ข้ าพเจ้ าของรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี =ครบถ้ วนและถูกต้ องทุกประการ

นายวรวรรต ศรี สอ้ าน
ผู้รับมอบอํานาจ

นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์
ผู้รับมอบอํานาจ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ภาคผนวก 1 : งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติสําหรั บงวด 12 เดือน ช่ วงเวลาประมาณการวันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทีVระบุในหัวข้ อนี =ทีVไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะทีVเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forwardlooking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยูบ่ นข้ อสมมติฐานหลายประการ และอยู่ภายใต้ ความเสีVยงและความไม่แน่นอนบาง
ประการ ซึงV อาจทําให้ ผลทีVเกิดขึ =นจริ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากทีVประมาณการไว้ ทังนี
= = ข้ อมูลในส่วนนี =ไม่ควรถูกพิจารณาว่า
เป็ นคํารับรอง คํารับประกัน หรื อการคาดการณ์ภายใต้ สมมติฐานทีVถกู ต้ องของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทีV
ปรึ กษาทางการเงิน และไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนืVองจากข้ อมูลดังกล่าว
จัดทําบนสมมติฐานในช่วงเวลาทีVจดั ทํารายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน=
รายได้ และเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีVแท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ และเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามทีVปรากฎใน
ประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี =ประมาณการกําไรและเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยของกองทรัสต์จะไม่ได้ รับการปรับปรุ ง
สําหรับเหตุการณ์ใดๆทีVเกิดขึ =นภายหลังวันทีVทีVหนังสือชี =ชวนมีผลบังคับใช้
ข้ อมูลในส่วนนี =อยูบ่ นสมมติฐานหลายประการ โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในอดีต ประกอบกับข้ อมูลจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึVง
แม้ จะมีการระบุตวั เลข ซึงV ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และทีVปรึ กษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล
ณ วันทีVจดั ทํารายงานข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอน
และความเสีV ย งทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และการแข่ ง ขัน ทีV สํ า คัญ จํ า นวนมาก ซึV ง ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ และทีVปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทังยั
= งตังอยู
= บ่ นสมมติฐานเกีVยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจใน
อนาคตทีVอาจเปลียV นแปลงได้ ดังนันผู
= ้ จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และทีVปรึ กษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรอง
ได้ วา่ ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ =นจริ ง ข้ อมูลทางการเงินทีVคาดการณ์ในเอกสารฉบับนี =อาจมีความแตกต่างจากผลทีVเกิดขึ =น
อย่างมีนยั สําคัญ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี =
ตารางงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติสาํ หรับงวด 12 เดือน
ตังK แต่ วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
947.23
รายได้ อืVน
136.77
รายได้ ขันK ต้ น
1,083.99
ค่าใช้ จา่ ยทีเV กีVยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(228.07)
รายได้ สุทธิของอสังหาริมทรัพย์
855.92
ดอกเบี =ยรับ
1.12
ค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ ฯ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(56.84)
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์
(18.25)
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
(8.68)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(3.16)
ค่าใช้ จา่ ยอืVนในการบริ หารกองทรัสต์
(5.93)
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย
(39.61)
ต้ นทุนการเงิน
(84.94)
รวมค่ าใช้ จ่าย
(217.41)
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
639.63
บวกกลับ ค่าเช่าพื =นทีVอาคารทีVมิได้ จ่ายเป็ นเงินสด*
5.98
สภาพคล่องส่วนเกินทีVเกิดจากการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้**
9.59
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริการทีVมิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริ ง***
(1.08)
กําไรสุทธิท ีอ้างอิงสถานะเงินสด
654.11
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บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีVเกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จา่ ย
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์****
ประมาณการเงินสดสุทธิท สี ามารถนํามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุน
ประมาณการเงินสดสุทธิท ีสามารถนํามาจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและเงิน
ลดทุนต่ อหน่ วย (บาท)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)
-ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
-เงิ นลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกิ นทีเ กิ ดจากการตัดจํ าหน่ายค่าใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)

39.61
693.72
100
0.8028

95
0.7602

0.0486
0.8514

0.0486
0.8088

*
ส่วนต่างเกิ ดจากแนวทางการลงบัญชี ซึงจะรับรู้ค่าเช่าพืน; ที อ าคารเป็ นค่าเช่าเฉลี ย ตลอดสัญญาตามวิ ธีเส้นตรง ดังนัน; จึ งมี ความแตกต่างจาก
ค่าเช่าที ต ้องจ่ายจริ งในแต่ละช่วงเวลา
** ส่วนต่างเกิ ดจากแนวทางการลงบัญชี ซึงจะรับรู้ดอกเบี ย; จ่ายด้วยวิ ธีการอัตราดอกเบี ;ยที แท้จริ งซึ งคิ ดคํ านวณจากอัตราดอกเบี ;ยตลอดสัญญา
เงิ นกู้ ดังนัน; จึ งมี ความแตกต่างจากดอกเบี ย; ที ต ้องจ่ายจริ งในแต่ละช่วงเวลา
*** ส่วนต่างเกิ ดจากแนวทางการลงบัญชี ซึงจะรับรู้ รายได้เป็ นค่าเฉลี ยของราคาค่าเช่าตลอดสัญญา ดังนัน; สัญญาเช่ าที มีการกํ าหนดการปรับ
ราคาเช่าในช่วงอายุสญ
ั ญาเช่านัน; จะทํ าให้เงิ นสดที ไ ด้รบั จากค่าเช่ากับรายได้ทีบ นั ทึกบัญชี แตกต่างกัน
**** ภายใต้ กฎหมายหลัก ทรัพย์ กองทรัส ต์ ฯ จะจ่ ายคื น สภาพคล่ องส่ ว นเกิ น ที เกิ ด จากการตัด จํ า หน่ า ยค่ า ใช้ จ่า ยในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยทํ าการลดเงิ นทุน

อัตราเงินจ่ายจากตารางข้ างต้ นคํานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้ อยละ 100 ของเงินสดสุทธิทีVสามารถนํามาจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ราคาทรัพย์สนิ ทีVลงทุนทีV 10,000 ล้ านบาท และราคาหน่วยทรัสต์ทีV 10 บาทต่อหน่วย ซึVงเป็ น
เพียงการแสดงประมาณการงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 12 เดือน ตังแต่
= วนั ทีV 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และไม่อาจรับรองผลได้
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ภาคผนวก 2 : สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์
1 สัญญาเช่ าช่ วงทีดิน อาคารสํานักงาน สิงปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์
ผู้ให้ เช่ าช่ วง
ผู้เช่ าช่ วง
เจ้ าของทรัพย์ สนิ
ทรัพย์ สินทีเช่ า
ช่ วง

เงือนไขก่ อนการ
จดทะเบียนการ
เช่ าช่ วง

บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = จํากัด
ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพืVอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์
สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงให้ เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงตกลงเช่าช่วงพืน= ทีVพร้ อมสิVงปลูกสร้ างเฉพาะส่วนอาคาร
สํานักงาน (ไม่รวมอาคารโรงแรม) ซึงV ประกอบด้ วย:
1. ทีVดิน ซึVงเป็ นทีVตงของอาคารสํ
ั=
านักงานโครงการสาทร สแควร์ ซึVงรวมถึงทีVจอดรถใต้ ดินซึVงอยู่
ภายใต้ ทีVดินดังกล่าว
2. อาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร์ ซึงV รวมถึงทีVจอดรถใต้ ดินซึงV อยูภ่ ายใต้ อาคารดังกล่าว
3. อาคารและสิงV ปลูกสร้ างและสิงV อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงV เป็ นส่วนควบของอาคารหรื อสิVง
ปลูกสร้ างดังกล่าวทังหมดที
=
Vจะก่อสร้ างขึ =นบนอาคารตามข้ อ 2. ซึVงได้ ปลูกสร้ างบนทีVดินตาม
ข้ อ 1. ในอนาคตและตกเป็ นกรรมสิทธิ ข องเจ้ า ของทรั พ ย์ สิน ในอนาคตตามเงืV อนไขของ
สัญญานี =
4. งานระบบต่างๆ ได้ แก่ งานระบบไฟฟ้ ารวมถึงเครืV องกําเนิดไฟฟ้ าและการจัดแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายนํ =า ระบบ
บําบัดนํ =าเสีย ระบบการเตือนการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสืVอสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดการจราจร ระบบควบคุมการเข้ าออกอาคาร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันไดเลืVอน ระบบเครืV องกลหรื อระบบอืVนๆ ทีV
จําเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีVมีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของผู้ใช้
อาคาร โดยทังนี
= =ให้ สอดคล้ องตามทีVพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ กําหนดไว้
เกีVยวกับระบบขันพื
= =นฐาน
ทังนี
= = เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืVนเงืVอนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าช่วงเป็ นดังต่อไปนี =
1. ผู้ให้ เช่าช่วงได้ แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สินทราบถึงการทําสัญญาฉบับนี = และได้ ดําเนินการให้
เจ้ าของทรัพย์สินลงนามในหนังสือยินยอมและอนุญาตต่างๆ และส่งมอบให้ กบั ผู้ให้ เช่าช่วง
เป็ นทีVเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงปลอดสิทธิ หรื อภาระติดพันทางทะเบียนใดๆอันจะทําให้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทกีV องทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามทีV
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อทําให้ ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงทังหมดได้
=
3. มีการเข้ าทําสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการสาทร สแควร์ และสัญญาแต่งตัง=
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยคูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ อง
4. มีการเข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการโดยคูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ อง
5. มีการเข้ าทําสัญญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงาน สิงV ปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการปาร์ คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์โดยคูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ อง
6. ผู้เช่าช่วงเข้ าเป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็บ
ร่ างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี = ผู้เช่าช่วง และ/หรื อ
สํานักงานทรั พ ย์ สินส่ว นพระมหากษั ตริ ย์ (จํ ากัด เฉพาะค่าเช่า ทีVดิน) และ/หรื อผู้ใ ห้ ก้ ูของ
กองทรัสต์ (ถ้ ามี)(จํากัดเฉพาะดอกเบี =ย) เข้ าเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมโดยตรงและเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับทรัพย์สินทีVเช่า
ช่วง
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7. ได้ มีการจัดให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสียV งภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินทีVเช่า
ช่วง โดยมีวงเงิ นประกันภัยครอบคลุมมูลค่าของทรั พย์ สินทัง= หมด (ร้ อยละ 100) ตามวิ ธี
ต้ นทุนทดแทนรวมอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสืVอมราคา (โดยไม่รวมมูลค่าทีVดิน) เพืVอให้ เพียงพอต่อ
การทดแทนมูลค่าของทรัพย์สนิ ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ดังกล่าวชํารุดเสียหาย
การจดทะเบียน
ใ น วั น ทีV ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า ฉ บั บ นี = ห รื อ วั น ทีV คู่ สั ญ ญ า จ ะ ไ ด้ ต ก ล ง กั น แ ต่ ทั =ง นี =ไ ม่ เ กิ น
การเช่ าช่ วง
45 วันนับแต่วนั ทีVกองทรัสต์ได้ จดั ตังขึ
= =นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพืVอธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ผู้ให้ เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะดําเนินการให้ มีการจดทะเบียนสัญญาเช่าช่วงฉบับนี = ณ สํานักงานทีVดินทีV
เกีVยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จเพืVอให้ สญ
ั ญาฉบับนี =มีผลสมบูรณ์บงั คับใช้ ได้ ตามกฎหมาย
ทังนี
= = คู่สญ
ั ญาอาจตกลงแก้ ไขเปลีVยนแปลงข้ อตกลงใดๆ ในสัญญาฉบับนี =ได้ โดยหากคู่สญ
ั ญาตกลง
แก้ ไ ขเปลีVย นแปลงข้ อ ตกลงในสัญ ญาภายหลัง จากการจดทะเบี ย นการเช่ า ช่ ว ง คู่สญ
ั ญาจะต้ อ ง
ดําเนินการจดทะเบียนการแก้ ไขเปลีVยนแปลงข้ อตกลงดังกล่าวให้ ถกู ต้ องและมีผลสมบูรณ์บงั คับใช้ ได้
ตามกฎหมาย
ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 25 ปี นับแต่วนั ทีVจดทะเบียนการเช่าช่วงเป็ นต้ นไป โดยจะสิ =นสุดในวันทีV 6 ตุลาคม พ.ศ.
ช่ วง
2583
การต่ ออายุ
ผู้ให้ เช่าช่วงจะแจ้ งกองทรัสต์โดยไม่ชักช้ าเมืVอผู้ให้ เช่าช่วงทราบว่าผู้ให้ เช่าช่วงจะได้ รับสิทธิ และ/หรื อ
สัญญาเช่ าช่ วง
ได้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ฉบับลงวันทีV 7 มกราคม พ.ศ. 2550 ระหว่าง เจ้ าของทรัพย์สินในฐานะผู้ให้ เช่า
และผู้ให้ เช่าช่วงในฐานะผู้เช่า ("สัญญาเช่ าหลัก") หรื อไม่
ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงได้ รับสิทธิ และ/หรื อ ได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าหลักออกไปได้ และผู้ให้ เช่าช่วงสามารถ
ตกลงในเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาหลักและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สนิ ให้ เช่า
ช่วงต่อได้ แล้ ว ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงทีVจะแจ้ งเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี =ให้ ผ้ ูเช่าช่วง
ทราบภายใน 12 เดือนก่อนวันทีVสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับนี =จะสิ =นสุดลง (ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงสามารถตกลง
ในเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาหลักและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สินให้ เช่าช่วง
ต่อได้ ภายในวันทีV 7 ตุลาคม พ.ศ. 2582) หรื อภายใน 15 วัน (ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงสามารถตกลงใน
เงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาหลักและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สินให้ เช่าช่วงต่อ
ได้ หลังวันทีV 7 ตุลาคม พ.ศ. 2582) ทังนี
= = ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงทีVจะแจ้ งเงืVอนไขและราคา
ในการต่ออายุสญ
ั ญาให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันทีVสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับนี =จะสิ =นสุด
ลง
ในการนี = ผู้เช่าช่วงจะบอกกล่าวความประสงค์ในการเช่าช่วงทรัพย์สนิ รวมทังมู
= ลค่าและเงืVอนไขเบื =องต้ น
ทีVเกีVยวข้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้ เช่าช่วงภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีVผ้ เู ช่าช่วงได้ รับ
การแจ้ งจากผู้ให้ เช่าช่วง อย่างไรก็ดี การใช้ สิทธิดงั กล่าวของผู้เช่าช่วงจะไม่เป็ นการผูกมัดผู้เช่าช่วงใน
การเช่าช่วงทรั พย์ สินทีVเช่าช่วง หากปรากฏเหตุการณ์ ใดๆ ในภายหลังซึVงอาจมีผลให้ กองทรั สต์ ไม่
สามารถลงทุนในทรัพย์สินทีVเช่าช่วงได้ โดยทีVเหตุการณ์ ดังกล่าวมิได้ เกิดขึน= จากการจงใจหรื อความ
ประมาทเลินเล่อของผู้เช่าช่วงเอง หรื อเป็ นเหตุมาจากการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
หรื อการขาดคุณสมบัติจากการพิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต.
หลังจากนัน= ผู้เช่าช่วงจะดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนุมตั ิการเช่าช่วง
ภายใน 120 (หนึVงร้ อยยีVสิบ) วันนับจากวันทีVกองทรัสต์บอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามทีVกําหนด
ข้ างต้ น หากกองทรัสต์ได้ รับมติอนุมตั ิการเช่าช่วง ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์แล้ ว คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
=
ายจะใช้ ความพยายามในดําเนินการต่างๆ ซึVงรวมถึง การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทีVออกใหม่ หรื อการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่ หรื อการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าช่ว งฉบับนี = รวมถึง การจดทะเบียนต่อเจ้ าพนักงานทีVเกีV ยวข้ อง เพืV อให้ การโอนสิท ธิ
ครอบครองและ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 180 (หนึVง
ร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีVกองทรัสต์ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนุมตั ิการเช่า
ช่วง และ/หรื อวันทีVกองทรัสต์เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ให้ ก้ ูเพืVอลงทุนเพิVมเติมในทรัพย์สินทีVเช่าช่วง
(แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั = = ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากมีการเสนอ
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ขายหน่วยทรัสต์ทีVออกใหม่เพืVอการดังกล่าว
ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผ้ เู ช่าช่วงในการพิจารณาเช่า
ช่วงทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง โดยผู้ให้ เช่าช่วงจะไม่ให้ บคุ คลอืVนเช่าช่วงทรัพย์สินทีVเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี =
หรื อเสนอให้ บุค คลอืV นเช่ าช่ ว งทรั พย์ สินทีV เ ช่า ช่ วงตามสัญญาฉบับ นีใ= นระหว่า งทีVผ้ ูเ ช่า ช่ วงใช้ สิท ธิ
พิจารณาเช่าช่วงทรัพย์สินและดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนุมตั ิการเช่า
ช่วงภายใต้ กรอบระยะเวลาทีVสญ
ั ญาข้ อนี =กําหนด
ค่ าเช่ าช่ วง
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าช่วงให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงสําหรับทรัพย์สนิ ทีV
เช่าช่วงในส่วนทีVเป็ นอาคารและสิงV ปลูกสร้ าง และงานระบบ ซึงV เมือV รวมกับราคาซื =อขายเฟอร์ นเิ จอร์
เครืV องมือ และอุปกรณ์โครงการสาทร สแควร์ (รวมภาษี มลู ค่าเพิVม) เป็ นจํานวนไม่เกิน 6,947 ล้ านบาท
ผู้เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าช่วงสําหรับทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงในส่วนทีVเป็ นทีVดินให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงเป็ นรายปี
ในอัตราประมาณร้ อยละ 0.52 ต่อปี ของมูลค่าสูงสุดทีVกองทรัสต์คาดว่าจะลงทุนในสิทธิ การเช่าช่วง
ทีVดิน อาคาร และงานระบบ และกรรมสิทธิเฟอร์ นิเจอร์ เครืV องมือ และอุปกรณ์ ของอาคารสํานักงาน
โครงการสาทร สแควร์ โดยกําหนดชําระภายในวันทีV 30 กันยายน ของทุกปี โดยค่าเช่าช่วงทีVดินรายปี
งวดแรกจะถึงกําหนดชําระในวันทีV 30 กันยายน 2559 และผู้ให้ เช่าช่วงมีหน้ าทีVแสดงใบเสร็ จรับเงินทีV
แสดงว่าผู้ให้ เช่าช่วงได้ ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักแก่เจ้ าของทรัพย์สนิ แล้ วแก่ผ้ เู ช่าช่วงภายในวันทีV
7 ตุลาคม ของทุกปี
ในการชําระค่าเช่าตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี = ผู้เช่าช่วงจะชําระให้ กบั ผู้ให้ เช่าช่วงในจํานวนทีVได้
ดําเนินการหักภาษี ณ ทีVจ่ายตามอัตราทีVกฎหมายกําหนดแล้ ว
การโอนสิทธิตาม ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ผู้ให้ เช่าช่วงจะดําเนินการโอนสิทธิการเช่าแบบมีเงืVอนไขทีVเกีVยวข้ อง
สัญญาเช่ าหลัก
กับสัญญาเช่าหลักให้ แก่ผ้ ูเช่าช่วง โดยมีระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี = โดยได้ รับความยินยอมจาก
เจ้ าของทรัพย์สิน เพืVอให้ ผ้ เู ช่าช่วงสามารถดําเนินการแก้ ไขการกระทําผิดสัญญาเช่าหลักของผู้ให้ เช่า
ช่วง และเข้ าเป็ นผู้เช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงหากผู้ให้ เช่าช่วงกระทําผิดสัญญาเช่าหลัก
การโอนสิทธิตามสัญญาเช่าหลักข้ างต้ นขึ =นอยู่กบั การให้ ความยินยอมของเจ้ าของทรัพย์สิน โดยผู้ให้
เช่าช่วงจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการขอความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สินเพืVอดําเนินการ
โอนสิทธิการเช่าแบบมีเงืVอนไขตามสัญญาเช่าหลักดังกล่าว
หน้ าทีของผู้เช่ า
1. ผู้เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญาฉบับนี =
ช่ วง
2. ผู้เช่าช่วงตกลงจะไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงในทางทีVผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. ผู้เช่ าช่ วงตกลงจะใช้ ท รั พ ย์ สิน ทีVเ ช่า ช่ว งให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายทีVเกีV ยวข้ อ งกับ
ทรั พ ย์ สิน ทีV เ ช่ าช่ ว ง ซึVง รวมถึ ง แต่ไม่จํ า กัด เพี ย ง กฎหมายทีV เกีV ย วข้ องกับ อาคาร ผัง เมื อง และ
สิงV แวดล้ อม
4. ผู้เช่าช่วงตกลงดําเนินการให้ มีการชําระค่าไฟฟ้ า ประปา และค่าใช้ จ่ายอืVนใดในทํานองเดียวกันทีV
เกิดขึ =นจากการใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงของผู้เช่าช่วง
5. ผู้เช่าช่วงตกลงจะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูให้ เช่าช่วงหรื อบุคคลทีVผ้ ูให้ เช่า ช่วงมอบหมายเข้ า
ตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง ทังนี
= = ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องแจ้ งแก่ผ้ เู ช่าช่วงเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย
สิบห้ า (15) วัน ก่อนเข้ าตรวจสอบ และการเข้ าตรวจสอบดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการรบกวนการ
ครอบครอง และการใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงตามปกติของผู้เช่าช่วง
6. ผู้เช่ าช่ วงตกลงให้ ความร่ ว มมื อแก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่า ช่ว งในการดํา เนิ นการใดๆ ทีV จํา เป็ นทีV เกีV ยวข้ อ งกับ
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง เพืVอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงสามารถปฏิบตั ิตามหน้ าทีVของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักกับ
เจ้ าของทีVดินได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า 1. ในวันทีVจดทะเบียนสิทธิ การเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วง ผู้ให้ เช่าช่วงจะส่งมอบทรัพย์สินทีVเช่าช่วงใน
ช่ วง
สภาพเหมาะแก่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ซึVง ทํ า ให้ ก องทรั ส ต์ โ ดยทรั ส ตี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อบุคคลซึงV ได้ รับมอบหมายจากบุคคลข้ างต้ นสามารถให้ เช่าและให้ บริ การ
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แก่ผ้ เู ช่ารายย่อย และเพืVอใช้ ในการประกอบกิจการหรื อดําเนินการอืVนใดทีVเกีVยวข้ องเพืVอประโยชน์
ของกองทรัสต์
2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าช่วงจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขของสัญญาเช่าหลัก
อย่างเคร่งครัด และจะไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็ นการผิดข้ อกําหนดและเงืVอนไขของสัญญาเช่าหลัก
อันจะทําให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าหลัก
3. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าช่วงจะดําเนินการดังนี =
(ก) อนุ ญ าตให้ กองทรั ส ต์ ค รอบครองและใช้ ทรั พ ย์ สิ น ทีV เ ช่ า ช่ ว งได้ โดยสงบและปรกติ สุข
ปราศจากการแทรกแซงหรื อรบกวนจากผู้ให้ เช่าช่วง
(ข) ไม่จํ าหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อ ภาระผูก พันใดๆ บนทรั พ ย์ สิน ทีVเช่ าช่ว ง โดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากกองทรัสต์
4. ผู้ให้ เช่าช่วงจะช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในด้ านเอกสาร การขออนุญาต การติดต่อกับ
หน่ว ยงานทีV เ กีV ย วข้ อ ง เพืV อ การบํ า รุ ง รั ก ษา ปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิน ทีV เ ช่ า ช่ ว งอัน เอื อ=
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของกองทรัสต์
5. ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการดํารงมาตรฐานทางด้ านสิVงแวดล้ อมของ
อาคารทีVเช่าช่วง และดํารงสถานะอาคารอนุรักษ์ พลังงานรางวัล Leadership in Energy and
Environmental Design : LEED ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริ กา (U.S. Green Building
Council : USGBC) ระดับทองคํา (GOLD) ของอาคารทีVเช่าช่วงตามทีVปรากฎอยู่ในขณะทีVทํา
สัญญาฉบับนี =
6. ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงจะแจ้ งการเปลีVยนแปลงข้ อกําหนดในสัญญาเช่าหลักให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบ (ถ้ ามี)
ก่อนวันทีVมีการแก้ ไขเปลีVยนแปลงดังกล่าว และผู้เช่าช่วงมีสิทธิ คดั ค้ าน หากผู้เช่าช่วงเห็นว่าการ
แก้ ไขสัญญาเช่าหลักดังกล่าวจะส่งผลเป็ นการกระทบสิทธิของผู้เช่าช่วงในทางลบ
7. ผู้ให้ เช่าช่วงจะแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบโดยไม่ชกั ช้ า (แต่ไม่เกิน 3 วันทําการนับแต่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว) เมืVอผู้ให้ เช่าช่วงทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ทีVอาจนําไปสูก่ ารผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข
หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า
หลัก
การโอนผู้เช่ าราย ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงดําเนินการเกีVยวกับการโอนผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง ดังนี =
ย่ อย
1. ใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการดําเนินการเพืVอให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า
(75%) ของผู้เช่ารายย่อยทัง= หมดให้ ความยินยอมการโอนสิทธิ และหน้ าทีVตามสัญญาเช่าพืน= ทีV
ภายในบริ เวณทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงทังหมดภายในระยะเวลา
=
3 (สาม) เดือนหลังจากการจดทะเบียน
สิทธิการเช่า
2. โอนเงิ นประกันการเช่าภายใต้ ส ัญญาเช่าพื น= ทีVกับ ผู้เช่า รายย่อยมาให้ แ ก่ทรั สตีเพืV อกองทรั ส ต์
ภายใน วันทีVคสู่ ญ
ั ญาจดทะเบียนสิทธิการเช่า
3. ชําระเงินจํานวนใด ๆ ทีVตนได้ รับจากผู้เช่ารายย่อยในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับช่วงระยะเวลาหลังจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าให้ แก่ทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีVได้ รับเงินดังกล่าว
ทังนี
= = ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงว่า ในกรณีผ้ เู ช่ารายย่อยรายใดมิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิหน้ าทีVตาม
สัญญาเช่าพื =นทีVให้ แก่ผ้ ูเช่าช่วง การเข้ าทําสัญญาเช่าพืน= ทีVฉบับใหม่สําหรับพื =นทีVดังกล่าวในกรณี ทีV
สัญญาดังกล่าวถูกบอกเลิกหรื อสิ =นสุดลง จะเป็ นการเข้ าทําสัญญาโดยตรงระหว่างผู้เช่าช่วงกับผู้เช่า
รายย่อยเท่านัน=
การโอนสิทธิการ ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี =
เช่ าและการให้ เช่ า 1. ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้ าทีVใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี =ให้ กบั บุคคลอืVนไม่ว่าทังหมด
=
ช่ วง
หรื อบางส่วน หรื อให้ บคุ คลใดๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ ทีVทําให้ บคุ คลอืVนมี
สิทธิเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง ทังนี
= = ไม่วา่ จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2. ผู้เช่าช่วงจะไม่โอนสิทธิ การเช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี =หรื อนําทรัพย์สินทีVเช่าช่วงไม่ว่าทังหมด
=
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การบริหารและ
บํารุ งรักษา
ทรัพย์ สินทีเช่ า
ช่ วง

การประกันภัย

การดําเนินการ
กรณีทรัพย์ สนิ ที
เช่ าช่ วงเสียหาย
หรือถูกทําลาย

หรื อบางส่วนออกให้ เช่าช่วงโดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากผู้ให้ เช่าช่วง เว้ นแต่การโอนสิทธิ
การเช่าช่วงหรื อการให้ เช่าช่วงซึVงเป็ นการประกอบธุรกิจตามปกติตามลักษณะของทรัพย์สินทีVเช่า
ช่วง
1. เว้ นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืVน ผู้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร บํารุ งรักษา
ปรับปรุง และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง และ/หรื อ ทรัพย์ทีVเกีVยวข้ องทีVกองทรัสต์ลงทุนไว้ ให้ อยู่ใน
สภาพเหมาะแก่การใช้ ประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์เอง ทังนี
= =ผู้ให้
เช่าช่วงจะให้ ความร่วมมือตามทีVผ้ เู ช่าช่วงร้ องขอ รวมถึงให้ ความยินยอมและช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในด้ านเอกสาร การขออนุญาต และการติดต่อกับหน่วยงานทีVเกีVยวข้ อง
2. ในกรณีการซื =อทรัพย์สนิ ทดแทนในส่วนทีVหมดสภาพการใช้ งานหรื อการซื =อทรัพย์สินเพิVมเติม ให้ ถือ
ว่าผู้เช่าช่วงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ ใหม่ทีVได้ มา
3. ไม่วา่ ในกรณีใด การก่อสร้ างสิงV ปลูกสร้ างใดเพิVมเติมตามทีVระบุในข้ อนี =จะต้ องเป็ นไปตามเงืVอนไขทีV
กําหนดในกฎหมาย รวมถึงประกาศทีVเกีVยวข้ องต่างๆ
1. ผู้ให้ เช่าช่วงจะจัดให้ มีการทําประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภยั สําหรับทรัพย์สินทีVเช่าช่วง และ
ทรัพย์สนิ ภายในทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วง และประกันความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็บร่ างกายและความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วงจะรับผิดชอบ
ค่าเบี =ยประกันภัยดังกล่าว ทังนี
= =วงเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัยทรัพย์สินจะต้ องไม่ตํVากว่า
มูลค่าต้ นทุนทดแทนเต็มจํานวน (Full Replacement Cost) ทีVไม่รวมค่าทีVดิน ซึVงประเมินโดยผู้
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีVได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมิน
ล่าสุดก่อนทีVจะมีการต่ออายุกรมธรรม์
2. ผู้ให้ เช่าช่วงจะดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าช่วง และผู้ให้ ก้ ขู องผู้เช่าช่วงเข้ าเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมกับผู้เอา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยในปั จจุบนั ได้ แก่ สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ และ
บริ ษัทระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (มหาชน) จํ ากัดและเป็ นผู้รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
3. ภายหลังจากทีVระยะเวลาคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็ บ
ร่ า งกายและความเสี ย หายต่อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุค คลภายนอก และกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ธุ ร กิ จ
หยุดชะงักแต่ละฉบับได้ หมดอายุลง ผู้เช่าช่วงจะจัดทําประกันภัยดังกล่าวและชําระเบี =ยประกันภัย
ตลอดระยะเวลาการเช่า
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงเสียหายหรื อถูกทําลายโดยเหตุการณ์ ต่างๆ ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันดังต่อไปนี =
1.
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงเสียหายทังหมดหรื
=
ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss)
ถ้ า ความเสีย หายใดๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอย่า งใดอย่า งหนึVง ดัง ต่อ ไปนี ใ= ห้ ถื อ ว่า ความเสีย หาย
ดังกล่าวเป็ นความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss)
(1)
ความเสียหายกระทบพื =นทีVอาคารทีVเช่าช่วงตามสัดส่วนทีVกําหนดไว้ ภายใต้ กรมธรรม์
ประกัน ภัย ซึVง รวมถึ งความเสีย หายในเชิ งโครงสร้ างของทรั พ ย์ สิน ทีVเ ช่ าช่ ว ง ซึVง
กรมธรรม์ประกันภัยกําหนดว่าเป็ นความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ หรื อ
(2)
มีการหยุด หรื อไม่สามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงได้ ต่อไป
เป็ นระยะเวลานานเกินกว่า 30 วัน หรื อ
(3)
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
=
ายมีความเห็นร่ วมกันว่าความเสียหายทีVเกิดขึ =นจะส่งผลกระทบ
อย่างสาระสําคัญจนทําให้ ไม่สามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของการเช่า
ช่วงต่อไปได้ เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน
เมืVอเกิดความเสียหายแบบ Total Loss เกิดขึ =น ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องนําเงินค่าสินไหมทดแทน (ทีVเจ้ าของ
ทีVดินและอาคารได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยและส่งมอบต่อให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วง) ไปทําการสร้ างทรัพย์สิน
ใหม่เพืVอให้ สามารถจัดหาผลประโยชน์ตอ่ ไปได้
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ทรัพย์ สินทีเช่ า
ช่ วงถูกเวนคืน

ภาษีอากรและ
ค่ าธรรมเนียม

การเลิกสัญญา

ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าได้ รับความเสียหายบางส่วน (Partial Loss)
ผู้ให้ เช่าช่วงจะนําเงินค่าสินไหมทดแทน (ทีVเจ้ าของทีVดินและอาคารได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย
และส่ง มอบต่อ ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง) ไปปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิน เพืV อ ให้ ส ามารถจัด หา
ผลประโยชน์ตอ่ ไปได้
1. ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงถูกเวนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
=
อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ ของการเช่าตามสัญญานี = ให้ สญ
ั ญานี =เป็ นอันสิ =นสุดลงทันที โดยผู้ให้ เช่าช่วงไม่มี
หน้ าทีVต้องคืนค่าเช่าช่วงให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วง และให้ ผ้ เู ช่าช่วงมีสทิ ธิได้ รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีทีV
ผู้ให้ เช่าช่วงได้ รับเงิ นดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ทีVเกีV ยวข้ อง) จาก
หน่วยงานราชการทีVเกีV ยวข้ องหรื อจากเจ้ าของทรั พย์สินทีVเช่าช่วง ตามจํ านวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการทีVกําหนดในพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 และทีVแก้ ไขเพิVมเติม
รวมถึงกฎหมายอืVนทีVเกีVยวข้ องทีVผ้ เู ช่าช่วงมีสทิ ธิได้ รับ
โดยในกรณีทีVหน่วยราชการทีVรับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้ มีการกําหนดสัดส่วนทีVผ้ เู ช่าช่วงต้ องได้ รับ
ให้ ใช้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สอง (2) ราย โดยให้ ทรัสตีและผู้ให้ เช่าช่วงแต่งตังฝ่= ายละ 1 ราย โดย
ค่าทดแทนจะคํานวณตามสูตรดังนี =
ค่าทดแทน
= (มูลค่า สิทธิ การเช่าของทรั พ ย์ สินทีVเ ช่าทีVถูก เวนคืน ณ วัน ทีVถูกเวนคืน /
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีVเช่าทีVถูกเวนคืน ณ วันทีVถกู เวนคืน) x จํานวน
เงินทีVได้ รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิ ทีVเช่าทีVถกู เวนคืน
โดยมูล ค่า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งและมูล ค่า ตลาดของทรั พ ย์ สิน จะใช้ ค่ า เฉลีV ย ของผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สนิ ทังสอง
= (2) ราย
2. ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
การเช่าตามสัญญานี = ให้ สญ
ั ญาฉบับนี =มีผลใช้ บงั คับต่อไป โดยผู้ให้ เช่าช่วงจะส่งมอบเงินค่าเวนคืน
ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ทีVเกีVยวข้ อง)
จากหน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ องหรื อจากเจ้ าของทรัพย์สินทีVเช่าช่วงให้ แก่กองทรัสต์ทนั ทีทีVได้ รับ
เงิ นจํ านวนดัง กล่า ว ซึVง ให้ ถือ ว่าเงิ น ทดแทนดัง กล่าวเป็ นการเยีย วยาความเสียหายทัง= หมดทีV
กองทรัสต์อาจได้ รับในกรณีนี =
1. ผู้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกีVยวกับการเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วง
และการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงสําหรับระยะเวลาการเช่าตามทีVได้ ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี =
2. ผู้เช่าช่วงจะรับผิดชอบชําระค่าภาษี โรงเรื อนและทีVดินและทรัพย์สินหรื อภาษี /อืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงให้ แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ อง
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงV ตามทีVระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี =ถือเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาฉบับนี =
1. สัญญาเช่าหลักระงับลง ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
2. ในกรณีทีVมีกฎหมายกําหนดให้ เลิกกองทรัสต์โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงได้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ูให้ เช่ าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรั สต์ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อักษร คู่สญ
ั ญาทัง= สองฝ่ ายมีหน้ า ทีV
ร่ วมกันในการใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีVร่วมกันเพืVอไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี =ระงับโดยผลจากการ
เปลีVยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสังV ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เท่าทีVไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อ
คําสังV ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐทีVมีผลใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน= เช่น การจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอน
สิทธิและหน้ าทีVทีVคสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
= อยูต่ ามสัญญาฉบับนี =
3. ผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสัญญา ในกรณีทีVผ้ เู ช่าช่วงจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีVระบุไว้ ในสัญญาข้ อหนึVงข้ อใดทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี =ซึVงก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อทรั พย์สินทีVเช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี = โดยทีVเหตุการณ์
ดังกล่าวมิได้ เป็ นผลจากการกระทําของผู้ให้ เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงไม่แก้ ไขความผิดดังกล่าวให้ แล้ ว
เสร็ จภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันทีVผ้ ูให้ เช่าช่วงได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้
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1.

แก้ ไขความผิดดังกล่าว เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืVน
ผู้เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสัญญา ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วง จงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีVระบุไว้ ในสัญญานี = หรื อผิดคํารับรองทีVให้ ไว้ ในสัญญานี = และผู้ให้ เช่า
ช่วง ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายในสามสิบ (30) วัน นับจาก
วันทีVได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
= อภายในระยะเวลาใดๆ ทีVค่สู ญ
ั ญาได้ ตก
ลงกัน เว้ นแต่กรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงในวันทีVผ้ เู ช่า
ช่วงกําหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี =ทันที เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงเป็ นอย่างอืVน
ในกรณีผ้ ใู ห้ เช่าช่วงปฏิบตั ิผิดเงืVอนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระหนี =สินอืVนใดกับ
บุคคลใดๆ ก็ตามซึงV อาจนําผู้ให้ เช่าช่วงไปสูส่ ภาวะล้ มละลายหรื อฟื น= ฟูกิจการ โดยผู้ให้ เช่าช่วงไม่
สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ =นภายในหนึงV ร้ อยยีVสบิ (120) วัน นับจากวันทีVทราบหรื อ
มีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าว เว้ นแต่ผ้ ูให้ เช่าช่วงสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจนเป็ นทีVพอใจแก่ผ้ เู ช่าช่วงว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะทางการเงิ นของผู้ให้ เ ช่าช่ วงซึVงจะนําผู้ให้ เช่า ช่วงไปสู่สภาวะล้ มละลาย และการผิ ดนัด
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงและการใช้ สิทธิของทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ตาม
สัญญาฉบับนี =
ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงถูกศาลสังV พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสังV ให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
=
ก
บริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังV ให้ ฟืน= ฟูกิจการของผู้ให้ เช่าช่วง ซึVงทรัสตีเพืVอกองทรัสต์เห็น
ว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ เช่าช่วงในการชําระหนี = หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี =
เมืVอครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงตามกําหนดในสัญญาฉบับนี =
คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
ในกรณีทีVมีการเลิกกองทรัสต์ ด้ วยเหตุอืVนนอกจากข้ อ 2.
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงถูกเวนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
=
อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับนี =
ผู้เช่าช่วงมีสิทธิ เลิกสัญญา ในกรณี ทีVทรั พย์ สินทีVเช่าช่วงเสียหายทัง= หมดหรื ออย่างมีนัยสําคัญ
(Total Loss) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า 7 ปี สุดท้ าย
เว้ นแต่กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืVนในสัญญาฉบับนี =ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์ตามทีVระบุไว้ ในสัญญาฉบับ
นี =ซึงV ไม่ใช่ความผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงV ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยทีVค่สู ญ
ั ญาแต่
ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึVง อย่างไรก็ดีผ้ ใู ห้ เช่า
ช่วงจะชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงคงเหลือตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงทีVเหลืออยูใ่ ห้ แก่
ผู้เช่าช่วง

2. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 3. โดยทีVเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการกระทําของ
ผู้ให้ เช่า ช่วงในฐานะผู้ให้ เช่า ช่ว ง และผู้เช่า ช่วงไม่แ ก้ ไขความผิ ดดัง กล่า วให้ แล้ ว เสร็ จภายใน
ระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก้ ไขความผิด
ดังกล่าว หรื อตามทีVคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืVน ผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิ เลิกสัญญา และมีสิทธิ เรี ยก
ค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจากการทีVมีเหตุผิดนัดเกิดขึ =นนันจากผู
=
้ เช่าช่วง
3. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 4. และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีVผ้ เู ช่าช่วงไม่
ปฏิบตั ิหน้ าทีVหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีVผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีVตามสัญญาฉบับนี = และผู้ให้
เช่าช่วง ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายในสามสิบ (30) วันนับ
จากวันทีVได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
= อภายในระยะเวลาใดๆ ทีVค่สู ญ
ั ญาได้
ตกลงกัน หรื อกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงในวันทีVผ้ เู ช่า
ช่วงกําหนด ผู้เช่าช่วงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี =ได้ ทนั ที และผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องชําระคืนค่าเช่า
ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงคงเหลือตามราคาประเมิน ณ วันทีVสญ
ั ญาฉบับนี =สิ =นสุดลงตามเวลาทีVคงเหลือ
อยูใ่ นสัญญานี = โดยให้ ทรัสตีและผู้ให้ เช่าช่วงจะแต่งตังผู
= ้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ฝ่ ายละ 1 ราย และ
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การส่ งคืน
ทรัพย์ สินทีเช่ า
ช่ วง

ตกลงใช้ มูลค่าเฉลีVยทีVได้ จากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินทัง= 2 รายเป็ นค่าเช่า
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงคงเหลือ นอกจากนี =ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องชําระคืนเงินหรื อผลประโยชน์อืVนใดทีVผ้ ใู ห้
เช่าช่วงได้ รับไว้ ในนามของผู้เช่าช่วงให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
ทังนี
= = ไม่ตดั สิทธิของผู้เช่าช่วงในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจากการทีV
มีเหตุผิดนัดเกิดขึ =นนันจากผู
=
้ ให้ เช่าช่วง
4. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 5. และ/หรื อ ข้ อ 6. ผู้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี =ได้
ทันที และในกรณีทีVผ้ เู ช่าช่วงใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วง
คงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืVนใดทีVผ้ ใู ห้ เช่าช่วงได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์
ตามสัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่ า ทีV เ หลือ อยู่ ทัง= นี = ไม่ตัด สิ ท ธิ ข องผู้เ ช่ า ช่ ว งในการเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจากการทีVมีเหตุผิดนัดเกิดขึ =นนัน= เว้ นแต่เหตุผิดนัดของ
ผู้ให้ เช่าช่วงตามเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 5. และ/หรื อ ข้ อ 6. ดังกล่าวเกิดจากการทีVผ้ ูเช่าช่วงไม่
ปฏิบตั ิตามหน้ าทีVหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีVผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี =
5. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 7. ข้ อ 8. หรื อข้ อ 9. ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยทีV
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่ายค่าเช่าทรั พย์ สินทีVเช่าช่วงหรื อเงิ นหรื อ
ประโยชน์ ต อบแทนอืV น ใดจากคู่ส ั ญญาอี ก ฝ่ ายหนึV ง ได้ โดยผู้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งต้ อ งชํ า ระคื น ค่า เช่ า
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงคงเหลือให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วง (หากมี) ทังนี
= = เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืVน
6. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 10. ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยผู้เช่าช่วงมีสิทธิได้ รับ
เงินค่าเวนคืนตามทีVระบุในหัวข้ อทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงถูกเวนคืน
7. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 11. ผู้เช่าช่วงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี = และในกรณีทีVผ้ เู ช่า
ช่วงใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์ อืV น ใดทีV ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งได้ รั บ ไว้ ใ นนามกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
เมืVอสัญญาเช่าช่วงฉบับนี =สิ =นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ตามทีVได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี = ผู้เช่าช่วงจะส่ง
มอบทรัพย์สินทีVเช่าช่วงคืน ตามสภาพทีVเป็ นอยู่ ณ เวลานันพร้
= อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ทีVติดตรึ งตรา
และไม่ติดตรึ งตรากับทรั พย์ สินทีVเช่าช่วง (เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืVน) นับจากวันทีV
สัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง หรื อตามทีVกําหนดในสัญญา ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันทีVสญ
ั ญาฉบับนี =
สิ =นสุดลง หรื อ ตามทีVกําหนดในสัญญา เว้ นแต่ในกรณี ทีVค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืVน หรื อไม่
สามารถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ทีVติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินทีVเช่าช่วงได้ เนืVองจาก
เหตุสดุ วิสยั หรื อการเสือV มสภาพของทรัพย์สนิ นันๆ
= เนืVองจากการใช้ งานตามปกติหรื ออายุการใช้ งานของ
ทรัพย์สินนัน= นอกจากนี = ผู้เช่าช่วงจะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอืVนใดทีVทรัสตีเพืVอกองทรัสต์ได้ รับไว้ แทน
ผู้ให้ เช่าช่วง (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วง

2 สัญญาเช่ าพืนK ทีอาคารสํานักงาน สิงปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินทีเช่ า

บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด
ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพือV การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สนิ ซึงV ประกอบด้ วย:
1. พื =นทีVบางส่วนในอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริ เวณชัน= 1 ถึงชัน= 22 ซึVงมี
ลักษณะการใช้ ประโยชน์เป็ นพื =นทีVสํานักงานให้ เช่า ร้ านอาหาร และร้ านค้ ารวมถึงบริ เวณทีV
จอดรถใต้ ดินซึงV อยูภ่ ายใต้ อาคารดังกล่าวและทีVจอดรถภายในอาคาร
2. สิVงปลูกสร้ างและสิVงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึVงเป็ นส่วนควบของอาคารหรื อสิVงปลูกสร้ าง
ดังกล่าวทังหมดที
=
Vจะก่อสร้ างขึ =นบนอาคารตามข้ อ .1
3. งานระบบต่าง ๆ ได้ แก่ งานระบบไฟฟ้ ารวมถึงเครืV องกําเนิดไฟฟ้ าและการจัดแสงสว่าง ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศรวมถึงงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายนํ =า ระบบ
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บําบัดนํ =าเสีย ระบบการเตือนการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสืVอสาร ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดการจราจร ระบบควบคุมการเข้ าออกอาคาร ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันไดเลืVอน ระบบเครืV องกลหรื อระบบอืVนๆ ทีV
จําเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีVมีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของผู้ใช้
อาคาร โดยงานระบบดั ง กล่ า วสอดคล้ องกั บ ระบบขั น= พื น= ฐานตามทีV กํ า หนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ทงนี
ั = =ไม่รวมถึงงานระบบในพื =นทีVทีVประกอบ
กิจการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
4. ทรัพย์สนิ อืVนๆทีVคสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน
การจดทะเบียน
ในวันทีVลงนามในสัญญาฉบับนี = หรื อวันทีVคสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน แต่ทงนี
ั = =ไม่เกิน 45 วันนับแต่วนั ทีV
การเช่ า
กองทรัสต์ได้ จดั ตังขึ
= =นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพืVอธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ผู้ให้ เช่าและผู้เช่า
จะดําเนินการให้ มกี ารจดทะเบียนสัญญาเช่าฉบับนี = ณ สํานักงานทีVดินทีVเกีVยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จเพืVอให้
สัญญาฉบับนี =มีผลสมบูรณ์บงั คับใช้ ได้ ตามกฎหมาย
ทังนี
= = ก่อนการจดทะเบียนการเช่า คูส่ ญ
ั ญาอาจตกลงแก้ ไขเปลีVยนแปลงข้ อตกลงใดๆ ในสัญญาฉบับนี =
ได้ และหากเป็ นการแก้ ไ ขเปลีVย นแปลงข้ อ ตกลงในสัญ ญาภายหลัง จากการจดทะเบี ย นการเช่ า
คู่สญ
ั ญาจะต้ องดําเนินการจดทะเบียนการแก้ ไขเปลีVยนแปลงข้ อตกลงดังกล่าวให้ ถูกต้ องและมีผล
สมบูรณ์บงั คับใช้ ได้ ตามกฎหมาย
เงือนไขก่ อนการ ทังนี
= = เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืVน เงืVอนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าเป็ นดังต่อไปนี =
จดทะเบียนการ
1. ทรัพย์สินทีVเช่าปลอดสิทธิ หรื อภาระติดพันทางทะเบียนใดๆ อันจะทําให้ ทรัพย์สินทีVเช่าไม่เป็ นไป
เช่ า
ตามหลักเกณฑ์ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทีVกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามทีVสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อทําให้ ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิ การเช่าทรัพย์สินทีV
เช่าทังหมดได้
=
2. มีการเข้ าทําสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ โครงการสาทร สแควร์ และสัญญาแต่งตัง=
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยคูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ อง
3. มีการเข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการโดยคูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ อง
4. มีการเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงทีVดิน อาคารสํานักงาน สิVงปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการสาทร
สแควร์ โดยคูส่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ อง
5. ผู้เช่าเข้ าเป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยความความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็ บ
ร่ างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี = ผู้เช่า และ/หรื อผู้ให้ ก้ ูของ
กองทรัสต์ (ถ้ ามี)(จํากัดเฉพาะดอกเบี =ย) เข้ าเป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมและเป็ นผู้รับผลประโยชน์ร่วม
ในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีVเช่า
6. ได้ มีการจัดให้ มีกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความเสีVยงภัยทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินทีVเช่า โดย
มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินทังหมด
=
(ร้ อยละ 100) ตามวิธีต้นทุนทดแทนรวม
อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสืVอมราคา (โดยไม่รวมมูลค่าทีVดิน) เพืVอให้ เพียงพอต่อการทดแทนมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ดังกล่าวชํารุดเสียหาย
ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 26 ปี นับแต่วนั ทีVจดทะเบียนการเช่าเป็ นต้ นไป โดยจะสิ =นสุดในวันทีV 5 กันยายน พ.ศ. 2584
การต่ ออายุ
ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งกองทรัสต์โดยไม่ชักช้ าเมืVอผู้ให้ เช่าทราบว่าผู้ให้ เช่าจะได้ รับสิทธิ และ/หรื อ ได้ ต่ออายุ
สัญญาเช่ า
สัญญาเช่าฉบับลงวันทีV 6 กันยายน พ.ศ. 2550 ระหว่าง เจ้ าของทรัพย์สนิ ในฐานะผู้ให้ เช่า และผู้ให้ เช่า
ในฐานะผู้เช่า ("สัญญาเช่ าหลัก") หรื อไม่
ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับสิทธิ และ/หรื อ ได้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลักออกไปได้ และผู้ให้ เช่าสามารถตกลง
ในเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาหลักและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สนิ ให้ เช่าต่อได้
แล้ ว ผู้ให้ เช่าตกลงทีVจะแจ้ งเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี =ให้ ผ้ เู ช่าทราบภายใน 12 เดือน
ก่อนวันทีVสญ
ั ญาเช่าฉบับนี =จะสิ =นสุดลง (ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าสามารถตกลงในเงืVอนไขและราคาในการต่อ
อายุสญ
ั ญาหลักและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สนิ ให้ เช่าต่อได้ ภายในวันทีV 6 กันยายน พ.ศ.
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ค่ าเช่ า

2583) หรื อภายใน 15 วัน (ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าสามารถตกลงในเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญา
หลักและได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของทรัพย์สินให้ เช่าต่อได้ หลังวันทีV 6 กันยายน พ.ศ. 2583) โดย
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) และสิทธิ ในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) แก่ผ้ เู ช่าในการพิจารณาเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าตามสัญญาฉบับนี = ทังนี
= = ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้ เช่า
ตกลงทีVจะแจ้ งเงืVอนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาให้ แก่ผ้ เู ช่าทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันทีV
สัญญาเช่าฉบับนี =จะสิ =นสุดลง
ในการนี = ผู้เช่าจะบอกกล่าวความประสงค์ ในการเช่าทรั พย์ สินรวมทัง= มูลค่าและเงืV อนไขเบือ= งต้ นทีV
เกีVยวข้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผู้ให้ เช่าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีVผ้ เู ช่าได้ รับการแจ้ ง
จากผู้ให้ เช่า อย่างไรก็ดี การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของผู้เช่าจะไม่เป็ นการผูกมัดผู้เช่าหรื อกองทรัสต์ในการเช่า
ทรัพย์สินทีVเช่า หากปรากฏเหตุการณ์ ใดๆ ในภายหลังซึVงอาจมีผลให้ กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าได้ โดยทีVเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เกิดขึ =นจากการจงใจหรื อความประมาทเลินเล่อของผู้เช่า
เอง หรื อเป็ นเหตุมาจากการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรื อการขาดคุณสมบัติจากการ
พิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต.
หลังจากนัน= ผู้เช่าจะดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนุมตั ิการเช่าช่วงภายใน
120 (หนึงV ร้ อยยีVสบิ ) วันนับจากวันทีVกองทรัสต์บอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามทีVกําหนดข้ างต้ น หาก
กองทรั สต์ ไ ด้ รั บมติ อนุมัติก ารเช่า ทรั พ ย์ สิน ทีVเ ช่ าดัง กล่าวจากผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ข องกองทรั ส ต์ แ ล้ ว
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
=
ายจะใช้ ความพยายามในดําเนินการต่างๆ ซึงV รวมถึง การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีVออก
ใหม่ หรื อการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี =
รวมถึ ง การจดทะเบีย นต่อ เจ้ า พนัก งานทีVเ กีV ย วข้ อ ง เพืV อ ให้ ก ารโอนสิท ธิ ค รอบครองและ/หรื อ เช่ า
ทรัพย์สินทีVเช่าแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 180 (หนึVงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีVกองทรัสต์ได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืVออนุมตั ิการเช่าและ/หรื อวันทีVกองทรัสต์เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินกับ
ผู้ให้ ก้ เู พืVอลงทุนเพิVมเติมในทรัพย์สนิ ทีVเช่า (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั = = ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีVออกใหม่เพืVอการดังกล่าว
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ผ้ เู ช่าในการพิจารณาเช่าทรัพย์สิน
ทีVเช่า โดยผู้ให้ เช่าจะไม่ให้ บคุ คลอืVนเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่า หรื อเสนอให้ บคุ คลอืVนเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงตาม
สัญญาฉบับนี =ในระหว่างทีVผ้ เู ช่าใช้ สทิ ธิพิจารณาเช่าทรัพย์สนิ และดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์เพืVออนุมตั ิการเช่าภายใต้ กรอบระยะเวลาทีVสญ
ั ญาข้ อนี =กําหนด
1. ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าสําหรับทรัพย์สนิ ทีVเช่าในส่วนทีV
เป็ นอาคาร สิงV ปลูกสร้ าง และงานระบบซึงV เมืVอรวมกับราคาซื =อขายเฟอร์ นิเจอร์ เครืV องมือ และ
อุปกรณ์โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (รวมภาษี มลู ค่าเพิมV ) เป็ นจํานวนไม่เกิน 3,053 ล้ าน
บาท
ในการชําระค่าเช่าตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี = ผู้เช่าจะชําระให้ กบั ผู้ให้ เช่าในจํานวนทีVได้
ดําเนินการหักภาษี ณ ทีVจ่ายตามอัตราทีVกฎหมายกําหนดแล้ ว
2. นอกเหนือจากค่าเช่าตาม 1. ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นรายปี เพืVอให้ ผ้ ใู ห้ เช่านําไป
ชําระเป็ นค่าเช่าทีVดินให้ แก่เจ้ าของทีVดินตามสัญญาเช่าหลัก ในอัตราประมาณร้ อยละ 0.62-0.93
ต่อปี ของมูลค่าสูงสุดทีกV องทรัสต์คาดว่าจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื =นทีVบางส่วนในอาคาร และงาน
ระบบ และกรรมสิทธิในเฟอร์ นิเจอร์ เครืV องมือ และอุปกรณ์ของอาคารสํานักงานโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยกําหนดชําระภายในวันทีV 30 สิงหาคม ของทุกปี โดยค่าเช่ารายปี งวด
แรกจะถึงกําหนดชําระในวันทีV 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อัตราค่าเช่าดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 70 ของค่าเช่าทีดV ินทีVผ้ ใู ห้ เช่าต้ องชําระให้ แก่เจ้ าของทีVดิน ทังนี
= =ผู้ให้ เช่ามีหน้ าทีVแสดง
ใบเสร็ จรับเงินทีVแสดงว่าผู้ให้ เช่าได้ ชําระค่าเช่าทีVดินตามสัญญาเช่าหลักแก่เจ้ าของทรัพย์สนิ แล้ ว
แก่ผ้ เู ช่าภายในวันทีV 6 กันยายนของทุกปี
ในการชําระค่าเช่าตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี = ผู้เช่าจะชําระให้ กบั ผู้ให้ เช่าในจํานวนทีVได้
ดําเนินการหักภาษี ณ ทีVจ่ายตามอัตราทีVกฎหมายกําหนดแล้ ว
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1. ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าตามเงืVอนไขทีVกําหนดในสัญญาฉบับนี =
2. ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้ ทรัพย์สินทีVเช่าช่วงในทางทีVผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. ผู้เช่าตกลงจะใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายทีVเกีVยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีVเช่า
ซึงV รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง กฎหมายทีVเกีVยวข้ องกับอาคาร ผังเมือง และสิงV แวดล้ อม
4. ผู้เช่าตกลงดําเนินการให้ มีการชําระค่าไฟฟ้ า ประปา และค่าใช้ จ่ายอืVนใดในทํานองเดียวกันทีV
เกิดขึ =นจากการใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าของผู้เช่า
5. ผู้เ ช่ า ตกลงจะอํ า นวยความสะดวกให้ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า หรื อ บุค คลทีV ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า มอบหมายเข้ า ตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ทีVเช่า ทังนี
= = ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งแก่ผ้ เู ช่าเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อยสิบห้ า (15) วัน ก่อนเข้ า
ตรวจสอบ และการเข้ าตรวจสอบดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการรบกวนการครอบครอง และการใช้
ทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงตามปกติของผู้เช่า
หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า 1. ในวันทีVจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่า ผู้ให้ เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินทีVเช่าในสภาพเหมาะแก่
การใช้ ประโยชน์ซึVงทําให้ กองทรัสต์โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อบุคคลซึงV ได้ รับมอบหมายจากบุคคลข้ างต้ นสามารถให้ เช่าและให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่ารายย่อย และ
เพืVอใช้ ในการประกอบกิจการหรื อดําเนินการอืVนใดทีVเกีVยวข้ องเพืVอประโยชน์ของกองทรัสต์
2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการดังนี =
(ก) อนุญาตให้ กองทรัสต์ครอบครองและใช้ ทรัพย์สนิ ทีVเช่าได้ โดยสงบและปรกติสขุ ปราศจาก
การแทรกแซงหรื อรบกวนจากผู้ให้ เช่า
(ข) ไม่จําหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สนิ ทีVเช่า โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากกองทรัสต์
(ค) อนุญาตให้ กองทรัสต์มีสทิ ธิใช้ ประโยชน์ในพื =นทีVรอบอาคารทีVตงทรั
ั = พย์สนิ ทีVเช่า
3. ผู้ใ ห้ เช่ า จะช่ วยเหลือ และอํ านวยความสะดวกในด้ า นเอกสาร การขออนุญ าต การติ ดต่อ กับ
หน่วยงานทีVเกีVยวข้ อง เพืVอการบํารุ งรักษา ปรับปรุ ง หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินทีVเช่าอันเอื =อประโยชน์
ต่อธุรกิจของกองทรัสต์
4. ผู้ให้ เช่าตกลงใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการดํารงมาตรฐานทางด้ านสิงV แวดล้ อมของอาคารทีV
เช่า และดํารงสถานะอาคารอนุรักษ์ พลังงานรางวัล Leadership in Energy and Environmental
Design : LEED ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริ กา (U.S. Green Building Council : USGBC)
ระดับทองคํา (GOLD) ของอาคารทีVเช่าตามทีVปรากฎอยูใ่ นขณะทีVทําสัญญาฉบับนี =
5. หากมีการแก้ ไขเปลีVยนแปลงเงืVอนไขและข้ อกําหนดในสัญญาเช่าหลัก ผู้ให้ เช่าตกลงจะแจ้ งการ
เปลีVยนแปลงให้ ผ้ ูเช่าทราบล่วงหน้ าก่อนวันทีVมีการแก้ ไขเปลีVยนแปลงดังกล่าว และผู้เช่ามีสิทธิ
คัดค้ าน หากผู้เช่าเห็นว่าการแก้ ไขสัญญาเช่าหลักดังกล่าวจะส่งผลเป็ นการกระทบสิทธิของผู้เช่า
ในทางลบ
6. ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ กองทรั สต์ทราบโดยไม่ชักช้ า (แต่ไม่เกิ น 3 วันทําการนับแต่เกิ ดเหตุการณ์
ดังกล่าว) เมืVอผู้ให้ เช่าทราบถึงเหตุการณ์ ใดๆ ทีVอาจนําไปสู่การผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข
หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่า
หลัก
การโอนผู้เช่ าราย ผู้ให้ เช่าตกลงดําเนินการเกีVยวกับการโอนผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สนิ ทีVเช่า ดังนี =
ย่ อย
1. ใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการดําเนินการเพืVอให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยให้ ความยินยอมการโอนสิทธิ
และหน้ าทีVตามสัญญาเช่าพื =นทีVไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75%) ของผู้เช่ารายย่อยทังหมด
=
ภายในบริ เวณทรัพย์สนิ ทีVเช่าทังหมดภายในระยะเวลา
=
3 (สาม) เดือนหลังจากการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า
2. โอนเงิ นประกันการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพืน= ทีVดังกล่าวมาให้ แก่ผ้ ูเช่าภายใน วันทีVคู่สญ
ั ญาจด
หน้ าทีของผู้เช่ า
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ทะเบียนสิทธิการเช่า
3. ชําระเงินจํานวนใด ๆ ทีVตนได้ รับจากผู้เช่ารายย่อยในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับช่วงระยะเวลาหลังจากวัน
จดทะเบียนสิทธิการเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีVได้ รับเงินดังกล่าว
ทังนี
= = ผู้ให้ เช่าตกลงว่า ในกรณี ผ้ ูเช่ารายย่อยรายใดมิได้ ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิ หน้ าทีVตาม
สัญญาเช่าพื =นทีVให้ แก่ผ้ เู ช่า การเข้ าทําสัญญาเช่าพื =นทีVฉบับใหม่สําหรับพื =นทีVดงั กล่าวในกรณีทีVสญ
ั ญา
ดังกล่าวถูกบอกเลิกหรื อสิ =นสุดลง จะเป็ นการเข้ าทําสัญญาโดยตรงระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่ารายย่อย
เท่านัน=
การโอนสิทธิการ ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี =
เช่ าและการให้ เช่ า 1. ผู้ให้ เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้ าทีVใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี =ให้ กบั บุคคลอืVนไม่ว่าทังหมดหรื
=
อ
บางส่วน หรื อให้ บคุ คลใดๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ ทีVทําให้ บคุ คลอืVนมีสิทธิ
เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีVเช่า ทังนี
= = ไม่วา่ จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2. ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิ การเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี =หรื อนําทรัพย์สินทีVเช่าไม่ว่าทังหมดหรื
=
อบางส่วน
ออกให้ เช่าโดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากผู้ให้ เช่า เว้ นแต่การโอนสิทธิการเช่าหรื อการให้
เช่าซึงV เป็ นการประกอบธุรกิจตามปกติตามลักษณะของทรัพย์สนิ ทีVเช่า
การบริหารและ
1. เว้ นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืVน ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร บํารุงรักษา ปรับปรุง
บํารุ งรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีVเช่า และ/หรื อ ทรัพย์ทีVเกีVยวข้ องทีVกองทรัสต์ลงทุนไว้ ให้ อยู่ในสภาพเหมาะ
ทรัพย์ สินทีเช่ า
แก่การใช้ ประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์เอง ทังนี
= = ผู้ให้ เช่าจะให้
ความร่วมมือตามทีVผ้ เู ช่าร้ องขอ รวมถึงให้ ความยินยอมและช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
ด้ านเอกสาร การขออนุญาต และการติดต่อกับหน่วยงานทีVเกีVยวข้ อง
2. ในกรณีการซื =อทรัพย์สนิ ทดแทนในส่วนทีVหมดสภาพการใช้ งานหรื อการซื =อทรัพย์สินเพิVมเติม ให้ ถือ
ว่าผู้เช่าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ ใหม่ทีVได้ มา
3. ไม่วา่ ในกรณีใด การก่อสร้ างสิงV ปลูกสร้ างใดเพิVมเติมตามทีVระบุในข้ อนี =จะต้ องเป็ นไปตามเงืVอนไขทีV
กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ และพ.ร.บ.ทรัสต์ รวมถึงประกาศทีVเกีVยวข้ องต่างๆ
ทรัพย์ สินทีใช้
คูส่ ญ
ั ญารับทราบว่าโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประกอบไปด้ วยส่วนทีVเป็ นทรัพย์สินทีVผ้ เู ช่าเช่า
ประโยชน์ ร่วม
และส่วนทีVเป็ นทรัพย์สนิ ทีVผ้ เู ช่าไม่ได้ เช่า และเนืVองจากผู้ประกอบการและลูกค้ าของโครงการปาร์ คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ต้ องใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินบางประการร่ วมกัน เช่น ทางเชืVอมรถไฟฟ้ า และพื =นทีV
ส่วนกลาง เป็ นต้ น ดังนัน= คู่สญ
ั ญาทัง= สองฝ่ ายจึงตกลงให้ สิทธิ แก่ผ้ ูประกอบการและลูกค้ าภายใน
โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่วา่ จะเป็ นส่วนทีVเป็ นทรัพย์สนิ ทีVผ้ เู ช่าเช่าหรื อส่วนทีVเป็ นทรัพย์สิน
ทีVผ้ เู ช่าไม่ได้ เช่า) ในการใช้ ทางเชืVอมรถไฟฟ้ า และพื =นทีVสว่ นกลางซึงV ตังอยู
= ใ่ นบริ เวณภายในโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รวมถึงสิVงอํานวยความสะดวกต่างๆทีVเกีVยวข้ องร่ วมกัน โดยหากผู้ให้ เช่าได้ รับ
ค่าตอบแทนใดๆ จากบุคคลอืVนเพืVอตอบแทนการใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีVใช้ ประโยชน์ร่วม ในกรณีทีV
ทรัพย์สนิ ทีVใช้ ประโยชน์ร่วมเป็ นทรัพย์สนิ ทีVผ้ เู ช่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญานี = ผู้ให้ เช่าจะนําส่งเงินดังกล่าวให้ แก่
ผู้เช่าภายใน เจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีVได้ รับชําระค่าตอบแทนดังกล่าว
การประกันภัย
1. ผู้ให้ เช่าจะจัดให้ มีการทําประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภยั สําหรับทรัพย์สินทีVเช่า และทรัพย์สิน
ภายในทรั พย์ สินทีVเช่า โดยผู้เช่าจะรั บผิดชอบค่าเบีย= ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนพืน= ทีVของ
ทรัพย์สนิ ทีVเช่า และประกันความเสียV งภัยจากการบาดเจ็บร่ างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าเบี =ยประกันภัยทังหมด
=
ทังนี
= =
วงเงิ นเอาประกันสําหรั บการประกัน ภัย ทรั พ ย์ สิน จะต้ อ งไม่ตํVา กว่า มูล ค่า ต้ นทุนทดแทน (Full
Replacement Cost) ทีVไม่รวมค่าทีVดิน ซึVงประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีVได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนทีVจะมีการต่ออายุกรมธรรม์
2. ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการให้ ผ้ เู ช่า และ/หรื อผู้ให้ ก้ ขู องผู้เช่าเข้ าเป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมโดยตรงและเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
3. ภายหลังจากทีVระยะเวลาคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยความเสีVยงภัยจากการบาดเจ็ บ
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ร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักแต่
ละฉบับได้ หมดอายุลง ผู้เช่าจะจัดทําประกันภัยดังกล่าวและชําระเบี =ยประกันภัยตลอดระยะเวลา
การเช่า
การดําเนินการ
ในกรณี ทีVท รั พ ย์ สินทีVเ ช่า เสียหายหรื อ ถูก ทํา ลายโดยเหตุการณ์ ต่า งๆ ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย
กรณีทรัพย์ สนิ ที คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันดังต่อไปนี =
เช่ าเสียหายหรือ
1.
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าเสียหายทังหมดหรื
=
ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss)
ถูกทําลาย
ถ้ าความเสียหายใดๆ ก่อให้ เกิดผลอย่างใดอย่างหนึงV ดังต่อไปนี =ให้ ถือว่าความเสียหาย
ดังกล่าวเป็ นความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss)
(1)
ความเสียหายกระทบพื =นทีVอาคารทีVเช่าตามสัดส่วนทีVกําหนดไว้ ภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัย ซึงV รวมถึงความเสียหายในเชิงโครงสร้ างของทรัพย์สินทีVเช่า ซึVงกรมธรรม์
ประกันภัยกําหนดว่าป็ นความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ หรื อหรื อ
(2)
มีการหยุด หรื อไม่สามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของการเช่าได้ ต่อไปเป็ น
ระยะเวลานานเกินกว่า 30 วัน หรื อ
(3)
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
=
ายมีความเห็นร่ วมกันว่าความเสียหายทีVเกิดขึ =นจะส่งผลกระทบ
อย่างสาระสําคัญจนทําให้ ไม่สามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของการเช่า
ต่อไปได้ เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน
เมืVอเกิดความเสียหายแบบ Total Loss เกิดขึ =น ผู้ให้ เช่าจะต้ องนําเงินค่าสินไหมทดแทนทีV
ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยไปทําการสร้ างทรัพย์ สินใหม่เพืVอให้ สามารถจัดหาผลประโยชน์
ต่อไปได้ โดยหากผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ เนืVองจากติดข้ อจํากัดใดๆ ภายใต้
สัญ ญาเช่ า หลัก ผู้ใ ห้ เช่ า ตกลงจะชํ า ระคื นค่า เช่า ทรั พ ย์ สิน ทีV เ ช่า คงเหลือ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อืV น ใดทีV ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ได้ รั บ ไว้ ใ นนามกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่ และ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยทีVคสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่
มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงV
2.
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าได้ รับความเสียหายบางส่วน (Partial Loss)
ผู้ให้ เช่าจะนําเงินค่าสินไหมทดแทนทีVได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยไปปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ทีVเช่าให้ สามารถจัดหาผลประโยชน์ตอ่ ไปได้
ทรัพย์ สินทีเช่ าถูก 1.
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทังหมดหรื
=
อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
เวนคืน
ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี = ให้ สญ
ั ญานี =เป็ นอันสิ =นสุดลงทันที โดยผู้ให้ เช่าไม่
มีหน้ าทีVต้องคืนค่าเช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า และให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธิได้ รับเงินทดแทนค่าเวนคืนในกรณีทีVผ้ ใู ห้
เช่ า ได้ รั บ เงิ น ดัง กล่า วมาจากการเวนคื น (หลัง หัก ค่า ใช้ จ่ า ยและภาษี ทีV เ กีV ย วข้ อ ง) จาก
หน่ว ยงานราชการทีV เ กีV ย วข้ อ งหรื อ จากเจ้ า ของทีV ดิ น ทีV ท รั พ ย์ สิน ทีV เ ช่ า ตัง= อยู่ ตามจํ า นวน
หลักเกณฑ์ และวิธีการทีVกําหนดในพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530
และทีVแก้ ไขเพิVมเติม รวมถึงกฎหมายอืVนทีVเกีVยวข้ องทีVผ้ เู ช่ามีสทิ ธิได้ รับ
โดยในกรณีทีVหน่วยราชการทีVรับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้ มีการกําหนดสัดส่วนทีVผ้ เู ช่าต้ องได้ รับ
ให้ ใช้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สินสอง (2) ราย โดยให้ ทรัสตีและผู้ให้ เช่าแต่งตังฝ่
= ายละ 1 ราย
โดยค่าทดแทนจะคํานวณตามสูตรดังนี =
ค่าทดแทน
= (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สนิ ทีVเช่าทีถV กู เวนคืน ณ วันทีถV กู เวนคืน
/ มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีVเช่าทีVถกู เวนคืน ณ วันทีVถกู เวนคืน) x
จํานวนเงินทีVได้ รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิ ทีVเช่าทีVถกู เวนคืน
โดยมูลค่าสิทธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ จะใช้ คา่ เฉลียV ของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทังสอง
= (2) ราย
2.
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของการเช่าตามสัญญานี = ให้ สญ
ั ญาฉบับนี =มีผลใช้ บงั คับต่อไป โดยผู้ให้ เช่าช่วงจะส่งมอบเงิน
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ภาษีอากรและ
ค่ าธรรมเนียม

เหตุแห่ งการเลิก
สัญญา

ค่าเวนคืนในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับเงินดังกล่าวมาจากการเวนคืน (หลังหักค่าใช้ จ่ายและภาษี ทีV
เกีVยวข้ อง) จากหน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ องหรื อจากเจ้ าของทีVดินทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าตังอยู
= ใ่ ห้ แก่
กองทรัสต์ทนั ทีทีVได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว ซึVงให้ ถือว่าเงินทดแทนดังกล่าวเป็ นการเยียวยา
ความเสียหายทังหมดที
=
Vกองทรัสต์อาจได้ รับในกรณีนี =
1.
ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกีVยวกับการเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าและ
การจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าตามทีVได้ ระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี =
2.
กองทรั ส ต์ จ ะรั บ ผิ ด ชอบชํ า ระค่ า ภาษี โ รงเรื อ นและทีV ดิ น และ/หรื อ ภาษี ท รั พ ย์ สิน อืV น ใดทีV
เกีVยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงให้ แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ อง
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงV ตามทีVระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี =ถือเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาฉบับนี =
1. สัญญาเช่าหลักระงับลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
2. ในกรณีทีVมีกฎหมายกําหนดให้ เลิกกองทรัสต์โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า และผู้เช่าได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้
เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
=
ายมีหน้ าทีVร่วมกันในการใช้
ความพยายามอย่างเต็มทีVร่วมกันเพืVอไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี =ระงับโดยผลจากการเปลีVยนแปลงของ
กฎหมาย หรื อ จากคํ า สัVง ของหน่ ว ยงานใดๆ ของรั ฐ เท่ า ทีV ไ ม่ ขัด ต่อ กฎหมายหรื อ คํ า สัVง ของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐทีVมีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน= เช่น การจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและ
หน้ าทีVทีVคสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันมี
= อยูต่ ามสัญญาฉบับนี =
3. ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญา ในกรณีทีVผ้ ูเช่าจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีVระบุไว้ ในสัญญาข้ อหนึงV ข้ อใดทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี =ซึVงก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อพื =นทีVอาคารหรื อทรัพย์สินทีVเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี = โดยทีVเหตุการณ์
ดังกล่าวมิได้ เป็ นผลจากการกระทําของผู้ให้ เช่า และผู้เช่าไม่แก้ ไขความผิดดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับ จากวัน ทีVผ้ ูให้ เ ช่า ได้ แ จ้ ง เป็ นลายลัก ษณ์ อักษรให้ แก้ ไ ข
ความผิดดังกล่าว เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืVน
4. ผู้เช่ามีสทิ ธิเลิกสัญญานี = ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่า จงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบัติ ตามข้ อตกลงทีVร ะบุไว้ ในสัญญานี = หรื อ ผิดคํ ารั บรองทีVใ ห้ ไว้ ในสัญ ญานี = และผู้ให้ เ ช่าไม่
สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันทีV
ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
= อภายในระยะเวลาใดๆ ทีVค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
เว้ นแต่กรณีทีVผ้ ใู ห้ เช่าไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าพื =นทีVอาคารบางส่วนให้ แก่ผ้ เู ช่าในวันทีผV ้ เู ช่า
กําหนด ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี =ทันที เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงเป็ นอย่างอืVน
5. ในกรณีผ้ ูให้ เช่าปฏิบตั ิผิดเงืVอนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระหนี =สินอืVนใดกับ
บุคคลใดๆ ก็ตามซึงV อาจนําผู้ให้ เช่าไปสูส่ ภาวะล้ มละลายหรื อฟื น= ฟูกิจการ โดยผู้ให้ เช่าไม่สามารถ
ทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ =นภายในหนึงV ร้ อยยีVสบิ (120) วัน นับจากวันทีVทราบหรื อมีเหตุอนั
ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจน
เป็ นทีVพอใจแก่ผ้ เู ช่าว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินของ
ผู้ให้ เช่าซึVงจะนําผู้ให้ เช่าไปสู่สภาวะล้ มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้
สิทธิของผู้เช่าตามสัญญาฉบับนี =
6. ในกรณีทีVผ้ ูให้ เช่าถูกศาลสังV พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสังV ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
=
ก
บริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสังV ให้ ฟืน= ฟูกิจการของผู้ให้ เช่า ซึVงผู้เช่าเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชําระหนี = หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี =
7. เมืVอครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทีVดินตามกําหนดในสัญญาระหว่างผู้ให้ เช่าและเจ้ าของทีVดิน
8. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
9. ในกรณีทีVมีการเลิกกองทรัสต์ ด้ วยเหตุอืVนนอกจากข้ อ 2.
10. ในกรณีทีVทีVดินซึงV เป็ นทีVตงอาคารถู
ั=
กเวนคืนไม่วา่ ทังหมดหรื
=
อบางส่วนจนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
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ผลของการเลิก
สัญญา

การส่ งคืน
ทรัพย์ สินทีเช่ า

อันส่งผลให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในพื =นทีVเช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญาฉบับ
นี =
11. ผู้เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญา ในกรณี ทีVท รั พย์ สินทีVเ ช่าเสียหายทัง= หมดหรื ออย่างมีนัยสําคัญ (Total
Loss) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า 7 ปี สุดท้ าย
1. เว้ นแต่กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืVนในสัญญาฉบับนี = ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์ ตามทีVระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ซ= ึVง ไม่ใ ช่ค วามผิด ของคู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึVงให้ ถื อ ว่า สัญ ญาฉบับ นี ส= ิ =นสุด ลง โดยทีV
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึVง อย่างไร
ก็ดี ผู้ให้ เช่าช่วงจะชําระคืนค่าเช่าคงเหลือตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยูใ่ ห้ แก่ผ้ เู ช่า
2. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 3. โดยทีVเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการกระทําของ
ผู้ให้ เช่าในฐานะผู้ให้ เช่า และผู้เช่าไม่แก้ ไขความผิดดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาสามสิบ
(30) วันนับจากวันทีVผ้ ูให้ เช่าได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ แก้ ไขความผิดดังกล่าว หรื อตามทีV
คู่ส ัญ ญาตกลงเป็ นอย่า งอืVน ผู้ใ ห้ เช่ า มี สิท ธิ เ ลิก สัญญา และมี สิท ธิ เ รี ย กค่า เสีย หายและ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจากการทีVมีเหตุผิดนัดเกิดขึ =นนันจากผู
=
้ เช่า
3. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 4. และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการทีVผ้ เู ช่าไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีVหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีVผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าทีVตามสัญญาฉบับนี =ในฐานะผู้เช่า ผู้
เช่ามีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี =สิ =นสุดลง
เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีVระบุไว้
ในสัญญานี = และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อพื =นทีVทีVเช่าและทรัพย์สินทีVเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี =
และกระทบสิทธิของผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี =อย่างมีนยั สําคัญ ผู้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี =
ได้ ทนั ที และผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทีVคงเหลือ ตามราคาประเมิน ณ วันทีVสญ
ั ญาฉบับนี =
สิ =นสุดลงตามเวลาทีVคงเหลืออยู่ในสัญ ญานี = โดยให้ ทรั ส ตีและผู้ให้ เช่าแต่ง ตัง= ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ฝ่ ายละ 1 ราย และตกลงใช้ มลู ค่าเฉลียV ทีVได้ จากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ทัง= 2 รายเป็ นค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าคงเหลือ นอกจากนี =ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนเงินหรื อผลประโยชน์
อืVนใดทีVผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามของผู้เช่าให้ แก่ผ้ ูเช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
ทังนี
= = ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้เช่าในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจาก
การทีVมีเหตุผิดนัดเกิดขึ =นนัน=
4. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 5. และข้ อ 6. ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี =ได้ ทนั ที และ
ในกรณี ทีV ผ้ ู เช่ า ใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่ า ว ผู้ ให้ เช่ า จะต้ องชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทีV ค งเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อืVนใดทีVผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าทีVเหลืออยู่ ทังนี
= = ไม่ตดั สิทธิของผู้เช่าในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายและ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอัน
เกิดจากการทีVมีเหตุผิดนัดเกิดขึ =นนัน= เว้ นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้ เช่าตามข้ อ 5. และข้ อ 6. ดังกล่าว
เกิดจากการทีVผ้ เู ช่าไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีVหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีVผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี =
5. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 7. ข้ อ 8. และ ข้ อ 9. ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยทีV
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทีVดินทีVเช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์
ตอบแทนอืVนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึVงได้ โดยผู้ให้ เช่าต้ องชําระคืนค่าเช่าทีVคงเหลือให้ แก่ผ้ เู ช่า
(หากมี) ทังนี
= = เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืVน
6. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 10. ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยผู้เช่ามีสิทธิได้ รับเงิน
ค่าเวนคืนตามทีVระบุในหัวข้ อทรัพย์สนิ ทีVเช่าถูกเวนคืน
7. ในกรณีทีVเกิดเหตุเลิกสัญญาตามข้ อ 11. ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี = และในกรณีทีVผ้ เู ช่าใช้
สิทธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืVน
ใดทีVผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
เมืVอสัญญาเช่าสิ =นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ผู้เช่าจะทําการส่งมอบทรัพย์สนิ ทีVเช่าคืนตามสภาพทีVมีการใช้
ประโยชน์ตามปกติของทรัพย์สนิ ทีVเช่าซึงV เป็ นอยู่ ณ เวลานัน= พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ติดตรึงตรา
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ช่ วง

และไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สนิ ทีVเช่า ภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันทีVสญ
ั ญาฉบับนี =สิ =นสุดลง หรื อ
ตามทีVกําหนดในสัญญา เว้ นแต่ในกรณีทีVคสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืVน หรื อไม่สามารถส่งมอบ
ส่วนควบและอุปกรณ์ทีVติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สนิ ทีVเช่าได้ เนืVองจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการ
เสือV มสภาพของทรัพย์สนิ นันๆ
= เนืVองจากการใช้ งานตามปกติหรื ออายุการใช้ งานของทรัพย์สนิ นัน=
นอกจากนี = ผู้เช่าจะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สนิ อืVนใดทีVผ้ เู ช่าได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า

3 สัญญาแต่ งตังK ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1) โครงการสาทร สแควร์
คู่สัญญา
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาของ
สัญญา
หน้ าทีและความ
รับผิดของ
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

1. บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์และ
2. บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = จํากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทฯ ตกลงแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับการแต่งตังให้
= ทํา
หน้ าทีVเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับโครงการสาทร สแควร์ โดยมี
สิทธิ หน้ าทีV และขอบเขตความรับผิดชอบตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญา
ประมาณ 25 ปี นับแต่วนั ทีVจดทะเบียนการเช่าช่วงสัญญาเช่าช่วงทีVดิน อาคารสํานักงาน สิVงปลูกสร้ าง
และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ เป็ นต้ นไป โดยจะสิ =นสุดในวันทีV 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583
1. หน้ าทีเกียวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVหลัก ดังนี =
1.1 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์เพืVอ
ประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์
1.2 บํารุ งรั กษาและซ่อมแซมทรั พย์ สินทีVกองทรั สต์เข้ าลงทุน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกีVยวกับการควบคุมอาคารและสิงV ปลูกสร้ าง กฎหมายสิงV แวดล้ อม และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง โดย
ค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
1.3 การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
1.4 พัฒนาและจัดให้ มีแผนการโฆษณาแผนการส่งเสริ มการขายสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน
2. หน้ าทีในการเปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีVยวกับการบริ หารจัดการและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ า
ลงทุ น รวมถึ ง ข้ อมูล เกีV ย วกับ ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและของผู้ มี อํ า นาจควบคุม ของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีVบริ ษัทฯ และทรัสตีจะกําหนดให้ แก่บริ ษัทฯและทรัส
ตีทราบ
3. หน้ าทีในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกียวกับการทํารายการกับบุ คคลทีเกียวโยงของ
กองทรัสต์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการกองทรัสต์ในเรืV องการ
ทํารายการกับบุคคลทีVเกีVยวข้ องของกองทรัสต์ ทังนี
= = ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฎิบตั ิหน้ าทีVโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
4. หน้ าทีในการให้ ความร่ วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตี
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รับทราบและตกลงว่าการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม
สัญญานี = จะอยู่ในการกํากับดูแลของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVในการให้
ความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ฯ และทรั ส ตี ใ นการปฏิ บัติ ต ามระบบกํ า กั บ ดู แ ลสํ า หรั บ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ตามทีVบริ ษัทฯ และ/หรื อทรัสตีกําหนดอย่างเคร่งครัด
5. หน้ าทีในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVในการจัดให้ มี ปฏิบตั ิตาม และปรับปรุ งมาตรการในการป้องกัน
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ค่ าตอบแทนและ
ค่ าใช้ จ่าย

ค่ าใช้ จ่ายที
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ต้ องรับผิด

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทังเปิ
= ดเผย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีVอาจเกิดขึ =นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและตรงต่อความเป็ นจริ งให้ แก่
บริ ษัทฯ และทรัสตีทราบ นอกจากนี =ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็ นการ
ขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี =
6. การมอบหมายให้ บุคคลอืนปฏิบัติหน้ าทีและการกํากับดูแล(Outsourcing)
การปฎิบัติหน้ าทีVต่างๆ ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตามสัญญานีผ= ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มี
หน้ าทีVดําเนินการด้ วยตนเองเท่านัน= อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจมอบหมายให้ บคุ คล
อืVนปฏิบตั ิหน้ าทีVบางส่วนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เท่าทีVไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อ
ประกาศใดๆทีVใช้ บงั คับแก่กองทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ทีV กํ า หนดไว้ ใ นนโยบายเกีV ย วกับ การมอบหมายงานและการว่ า จ้ า ง
บุคคลภายนอกให้ ช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Outsourcing) ซึVง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ มีการเปิ ดเผยต่อบริ ษัทฯ แล้ ว โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องแจ้ ง
ให้ ทรั สตี และผู้จัดการกองทรั สต์ ทราบถึงการมอบหมายดังกล่าวทุกครั ง= นอกจากนี =ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ต้องควบคุมดูแลผู้ทีVได้ รับมอบหมายดังกล่าวให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีVเพืVอประโยชน์ทีVดี
ทีVสดุ ของกองทรัสต์ และและเพืVอให้ การปฎิบตั ิหน้ าทีVดงั กล่าวเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงืVอนไข
ต่างๆ แห่งสัญญานี =
7. ระบบงานเกียวกับการปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตกลงทีVจะจัดให้ มี ปฏิบัติตาม ปรั บปรุ ง และเปิ ดเผยข้ อมูลเกีV ยวกับ
ระบบงานต่างๆ ทีVเกีVยวกับการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพืVอให้ การปฎิบตั ิหน้ าทีV
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี =มีประสิทธิภาพและเป็ นไปเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กองทรั ส ต์ ต กลงชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด การและบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แก่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั นี =
1. ค่ าธรรมเนียมพืนK ฐานในการจัดการทรัพย์ สิน (Base Fee)
ไม่เกิน 60 ล้ านบาทต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงชําระให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายเดือน
2. ค่ าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์ สิน (Variable Fee)
ไม่เกินร้ อยละ 8 ต่อปี ของรายได้ จากการให้ เช่าพื =นทีVโครงการสาทร สแควร์ ทงหมด
ั=
โดยกองทรัสต์
ตกลงชําระให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายไตรมาส
หมายเหตุ:
• ปี ทีV 1 คิดคํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามจริ ง
• ตังแต่
= ปีทีV 7 เป็ นต้ นไป อัตราค่าธรรมเนียมพื =นฐานจะพิจารณาจากค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (โดยไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆตามทีV ร ะบุ ใ นหัว ข้ อ "ค่ าใช้ จ่ ายที ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ต้องรับผิดชอบสําหรับการดูแลทรัพย์ สิน")
• ค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรั พย์ สินตามข้ อ 2. นี =ได้ รวมภาษี โรงเรื อนและทีVดินและ/หรื อ
ภาษี ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดินของโครงการสาทร สแควร์ ทีVต้องชําระให้ แก่
หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ องในแต่ละปี แล้ ว โดยในกรณีทีVมีการเปลีVยนแปลงกฎหมาย หรื ออัตรา
ภาษี สําหรับภาษี โรงเรื อนและทีVดินและ/หรื อภาษี ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดิน
ของโครงการสาทร สแควร์ บริ ษั ท ฯ อาจปรั บ เพิV ม หรื อ ลดอัต ราค่า ธรรมเนี ย มในข้ อ 2. นี = ให้
สอดคล้ องกับการเปลียV นแปลงดังกล่าว
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี =เป็ นระยะเวลา 6 (หก) ปี นับแต่วนั ทีVเริV มต้ น
สัญ ญา โดยค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึV ง ของค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด การและบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
•
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการ ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance) ทีVอยู่
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นอกเหนือหน้ าทีVของผู้เช่ารายย่อยภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานและสัญญาบริ การทีV
เกีVยวข้ อง รวมถึงค่าบํารุงรักษาทางเชืVอมบีทีเอส
•
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา จัดซื =อจัดหา และ/หรื อก่อสร้ าง
เพิVมเติมเพืVอปรับปรุง พัฒนา ทดแทน ทําให้ เทียบเท่า เพิVมมูลค่า และ/หรื อปรับแบบภูมิทศั น์หรื อ
ภูมิสถาปั ตย์อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สนิ ทีVเกีVยวข้ องทีVกองทรัสต์ลงทุน
•
ค่าใช้ จ่ ายทีVเกีV ยวกับการจัดหาผู้เช่ าสําหรั บทรั พย์ สินทีVกองทรั ส ต์ ลงทุน เช่น ค่าโฆษณา ค่า
คอมมิชชันV และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย
•
ค่าเบีย= ประกันสําหรั บประกันวิ นาศภัยและประกันอัคคีภัย ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก และ
ประกั น ภัย ความเสีV ย งภัย จากการบาดเจ็ บ ร่ า งกายและความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภายนอก ในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์ลงทุน
ภาษีโรงเรือนและ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงเป็ นผู้รั บ ผิด ชอบในการชํ าระภาษี โรงเรื อนและทีV ดิน และ/หรื อภาษี
ทีดนิ
ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดินของโครงการสาทร สแควร์ ทีVต้องชําระให้ แก่หน่วยงาน
ราชการทีVเกีVยวข้ องตลอดอายุของสัญญาฉบับนี = โดยให้ ถือว่าค่าภาษี โรงเรื อนและทีVดินและ/หรื อภาษี
ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดินของโครงการสาทร สแควร์ ทีVต้องชําระให้ แก่หน่วยงาน
ราชการทีVเกีVยวข้ องดังกล่าวได้ รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์สนิ แล้ ว
การพิจารณาผล ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายในระยะเวลาทีV
การดําเนินงาน
กําหนดไว้ ของแต่ละปี ตลอดอายุของสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยการพิจารณาผลการ
ของผู้บริหาร
ดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ครัง= แรกจะเริV มทําการประเมินผลการดําเนินงานภายหลังจาก 3
อสังหาริมทรัพย์ ปี นับแต่รอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ สิทธิ เลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นี =ได้ โดยแจ้ งให้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่าการ
พิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปรากฏว่าการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
อยูใ่ นเกณฑ์ไม่ผา่ น ดังต่อไปนี =
(ก) กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ (Net Operating Profit) ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาผล
การดํ า เนิ น งานตามรอบทีV กํ า หนดข้ า งต้ น นัน= ๆ ตํV า กว่า ร้ อยละ 20 เมืV อ เที ย บกับ แผนการ
ดําเนินงานประจําปี (Budget) ทีVได้ รับอนุมตั ิจากผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตีในแต่ละปี สําหรับ
การประเมินผลงานในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน หรื อ
(ข) อัตราการใช้ บริ การหรื อการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate) ของอาคารโดยเฉลีVยในช่วงระยะเวลา
การพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้ างต้ นนันๆ
= ตํVากว่า ร้ อยละ 70 ของพื =นทีV
ให้ บริ การและพื =นทีVเช่าทังหมดของทรั
=
พย์สิน (แต่ละโครงการ) ของกองทรัสต์ เป็ นระยะเวลา 2 ปี
ติดต่อกัน ทังนี
= = การประเมินผลงานจากอัตราการใช้ บริ การหรื อการเช่าพื =นทีV (Occupancy Rate)
จะเริV มพิจารณาในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป
อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิ เลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณีทีVผลการ
ดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) เนืVองจากเหตุสดุ วิสยั
โดย "เหตุ สุดวิสัย" ตามสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นีใ= ห้ มีคําจํากัดความเช่นเดียวกับทีV
นิยามไว้ ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ หมายความรวมถึงเหตุการณ์อืVนใด
ดังต่อไปนี =
(1) เหตุการณ์ทีVอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีVบริ ษัทฯเห็นว่าส่งผล
กระทบในทางลบอย่า งร้ ายแรงโดยตรงต่อธุรกิ จการให้ เช่าพื น= ทีVอาคารสํานักงานเกรดเอใน
กรุงเทพมหานคร
(2) เหตุก ารณ์ ความไม่ส งบทางการเมื อ งใดๆ เช่ น การประท้ ว ง การจลาจล ความวุ่น วายทาง
การเมือง ทีVบริ ษัทฯเห็นว่าส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้ เช่าพื =นทีV
อาคารสํานักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร
ชอบสําหรับการ
ดูแล
ทรัพย์ สิน
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ความรับผิดและ
การชดใช้
ค่ าเสียหาย

การเลิกสัญญา

ทังนี
= = เหตุการณ์ ทีVสง่ ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงตาม (1) และ (2) ให้ ประเมินจากอัตราการใช้
บริ การหรื อการเช่าพื =นทีVโดยเฉลียV ในอาคารสํานักงานเกรดเอในกรุ งเทพมหานครทีVปรากฎตามรายงาน
ของบริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จํ ากัด หรื อสถาบันวิจัยอืVนทีVมีชืVอเสียงและมีความน่าเชืV อถื อใน
ลักษณะเดียวกัน โดยมีอตั ราการใช้ บริ การหรื อการเช่าพื =นทีVโดยเฉลีVยตํVากว่าร้ อยละ 70 สําหรับรอบ
ระยะเวลาของรายงานทีVเกีVยวข้ อง
ตลอดระยะเวลาทีVสญ
ั ญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีผลบังคับใช้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลง
จะปฏิบตั ิหน้ าทีVในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยเพืVอเช่าพื =นทีVในทรัพย์สินทีVกองทรัสต์ลงทุน และรักษาผู้เช่า
รายย่อยทีVมีอยูเ่ พืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์ โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะไม่ดําเนินการ
ใดๆ โดยทุจริ ต หรื อโดยไม่เป็ นธรรมอันส่งผลให้ ผ้ ูเช่ารายย่อยทีVเช่าพื =นทีVในทรัพย์สินของกองทรัสต์ใน
ปั จจุบัน ยกเลิก สัญญา หรื อไม่ต่อสัญญาเช่าพื น= ทีVดังกล่าว และเข้ า ทําสัญญาเพืVอเช่าพืน= ทีV อาคาร
สํานักงานอืVนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ตลอดระยะเวลาทีVสญ
ั ญาฉบับนี =มีผลใช้ บงั คับ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะไม่บริ หารพื =นทีVอาคาร
สํานักงานให้ เช่าพื =นทีVอืVนๆ ในเขต Core Central Business District (CORE CBD) (ตามแผนทีVทีV
ปรากฏในสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์) ไม่วา่ เพืVอประโยชน์ของตนเองหรื อของผู้อืVน
(1) ในกรณีทีVผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงืVอนไขใดๆทีVกําหนดไว้ ใน
สัญญาไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตาม ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทฯ และกองทรัสต์
(2) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ
และ/หรื อทรัพย์สินของกองทรัสต์ อันจะมีขึ =นจากความสูญหาย เสียหาย ความรับผิดชอบ และ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีVเกิดขึ =นกับหรื อต่อบริ ษัทฯ และ/หรื อทรัพย์สินของกองทรัสต์ จากการทีVผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าหน้ าทีV พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อบุคคล
ทีVผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีV กระทําผิดสัญญาฉบับนี = หรื อปฏิบตั ิฝ่าฝื น
หลักเกณฑ์การบริ หารจัดการกองทรัสต์ หรื อการกระทํา หรื อการละเว้ นการกระทําโดยสุจริ ต
ประมาท เลินเล่อ หรื อโดยเจตนา ยกเว้ นในกรณีทีVเกิดขึน= เป็ นเหตุมาจากการทุจริ ต ประมาท
เลินเล่อ เจตนากระทําของบริ ษัทฯ เอง
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตกลงรั บผิดชอบเต็มจํ านวนต่อความสูญหาย หรื อ เสียหายใด ๆ ทีV
เกิดขึ =นแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อนั เกิดจากการปฏิบตั ิผิดสัญญานี =
(4) หากผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ดําเนินการตามคําสังV ทีVเป็ นลายลักษณ์ อักษรของบริ ษัทฯ และ/
หรื อทรัสตีในนามของกองทรัสต์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่มีสว่ นผิดด้ วยแล้ วไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม หรื อในกรณีทีVบริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี =
จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีVตามสัญญานี =ได้ แล้ ว ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายทีVเกิดขึ =น
บริ ษ ัท ฯ มีส ิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญานี =โดยมีห นัง สือ บอกกล่า วการเลิก สัญ ญาไปยัง ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากเกิดกรณีใดกรณีหนึงV ดังต่อไปนี =
(1) ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระพฤติ ผิ ด ข้ อตกลงข้ อหนึV ง ข้ อใดแห่ ง สัญ ญานี ใ= นส่ ว นทีV เ ป็ น
สาระสําคัญ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงืVอนไขแห่งสัญญาในส่วนทีVเป็ นสาระสําคัญและส่งผลกระทบ
ต่อกองทรัสต์ และต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทําให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีVไม่
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ ต ามทีV กํ า หนดไว้ ภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ นี =
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรื อประกาศทีVเกีVยวข้ อง
(2) การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในแต่ละปี ปรากฏว่าการบริ หาร
จัด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ไ ม่ผ่ า น ตามหลัก เกณฑ์ ทีV กํ า หนดไว้ ใ นตัว ชี ว= ัด ผลการ
ดําเนินงานทีVสําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ซึVงคู่สญ
ั ญาได้ กําหนดร่ วมกันภายใต้
สัญญาฉบับนี =
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ กระทําการหรื อละเว้ นการกระทําการอันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯเห็นว่า
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ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ขาดความน่าเชืV อถื อในด้ านคุณสมบัติสําหรั บการปฏิบัติหน้ าทีVตาม
สัญญานี = (เช่น ผู้บริ ห ารอสัง หาริ มทรั พย์ ได้ รับคํา สังV พิทัก ษ์ ทรั พย์ เด็ดขาด) โดยบริ ษัท ฯ ได้ มี
หนัง สื อ เตื อ นให้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก้ ไขภายในเวลาทีV กํ า หนดแล้ ว และผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ดําเนินการแก้ ไขภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
การทีVบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามทีVกําหนดไว้ นัน= ไม่ตดั สิทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อกองทรัสต์ทีVจะ
ได้ รับชดใช้ คา่ เสียหายตามจริ งทีVเกิดขึ =นต่อผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ทังนี
= =ให้ รวมถึงค่าเสียหายภายใต้
หัวข้ อความรับผิดและการชดใช้ คา่ เสียหายด้ วย
ในกรณีทีVผ้ ูจัดการกองทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิ เลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสตีอาจใช้ สิทธิ
เสนอให้ ทีVประชุมหน่วยทรัสต์พิจารณาเลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ก็ได้ และในกรณีทีVผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เปลียV นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับ
นี =สิ =นผลลง
• บริ ษัทฯ ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ทีVเกิดขึ =นและเกีVยวข้ องกับสัญญานี =
• คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและภาษี ของตนทีVเกิดขึ =นจากการเข้ าทํา
สัญญานี =

2) โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
คู่สัญญา
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาของ
สัญญา
หน้ าทีและความรับ
ผิดของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

1. บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ และ
2. บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = จํากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทฯ ตกลงแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับการแต่งตังให้
= ทํา
หน้ าทีVเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ โดยมีสทิ ธิ หน้ าทีV และขอบเขตความรับผิดชอบตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญา
ประมาณ 26 ปี นับแต่วนั ทีVจดทะเบียนการเช่าสัญญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงาน สิVงปลูกสร้ าง และ
งานระบบโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์เป็ นต้ นไป โดยจะสิ =นสุดในวันทีV 5 กันยายน พ.ศ. 2584
1. หน้ าทีเกียวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVหลัก ดังนี =
1.1 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุนตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์เพืVอ
ประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์
1.2 บํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ าลงทุน ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกีVยวกับการควบคุมอาคารและสิVงปลูกสร้ าง กฎหมายสิVงแวดล้ อม และกฎหมายทีVเกีVยวข้ อง
โดยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
1.3 การจัดทําบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
1.4 พัฒนาและจัดให้ มีแผนการโฆษณาแผนการส่งเสริ มการขายสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน
2. หน้ าทีในการเปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดเผยข้ อมูลเกีVยวกับการบริ หารจัดการและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีVกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน รวมถึ ง ข้ อ มูล เกีV ย วกับ ส่ว นได้ เ สี ย ของตนและของผู้มี อํ า นาจควบคุม ของผู้บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทีV บ ริ ษั ท ฯ และทรั ส ตี จ ะกํ า หนดให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
และทรัสตีทราบ
3. หน้ าทีในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกียวกับการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงของ
กองทรัสต์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการกองทรัสต์ในเรืV องการ
ทํารายการกับบุคคลทีVเกีVยวข้ องของกองทรัสต์ ทังนี
= = ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฎิบตั ิหน้ าทีV
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ค่ าตอบแทนและ
ค่ าใช้ จ่าย

โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
4. หน้ าทีในการให้ ความร่ วมมือกับบริษัทฯ และทรัสตี
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รับทราบและตกลงว่าการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ตามสัญญานี = จะอยูใ่ นการกํากับดูแลของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าทีVในการ
ให้ ความร่ ว มมื อกับบริ ษั ทฯ และทรั สตี ในการปฏิบัติต ามระบบกํ า กับ ดูแ ลสําหรั บ ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ตามทีVบริ ษัทฯ และ/หรื อทรัสตีกําหนดอย่างเคร่งครัด
5. หน้ าทีในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีหน้ า ทีVในการจัดให้ มี ปฏิบัติตาม และปรั บปรุ งมาตรการในการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรักษาประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง=
เปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีVอาจเกิดขึ =นให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและตรงต่อความเป็ น
จริ งให้ แก่บริ ษัทฯ และทรัสตีทราบ นอกจากนี =ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ดําเนินการใดๆ อัน
เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามรายละเอียดทีVกําหนดไว้ ในสัญญานี =
6. การมอบหมายให้ บุคคลอืนปฏิบัติหน้ าทีและการกํากับดูแล(Outsourcing)
การปฎิบตั ิหน้ าทีVต่างๆ ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี =ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มี
หน้ าทีVดําเนินการด้ วยตนเองเท่านัน= อย่างไรก็ดี ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อาจมอบหมายให้
บุค คลอืV น ปฏิ บัติ ห น้ า ทีV บ างส่ว นของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ท่า ทีV ไ ม่ขัด ต่อ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรื อประกาศใดๆทีVใช้ บังคับแก่กองทรั สต์ ทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ และผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีVกําหนดไว้ ในนโยบายเกีVยวกับการมอบหมายงาน
และการว่าจ้ างบุคคลภายนอกให้ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
(Outsourcing) ซึVงผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ มี การเปิ ดเผยต่อบริ ษั ทฯ แล้ ว โดยผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ต้องแจ้ งให้ ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์ทราบถึงการมอบหมายดังกล่าวทุก
ครัง= นอกจากนี =ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องควบคุมดูแลผู้ทีVได้ รับมอบหมายดังกล่าวให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีVเพืVอประโยชน์ทีVดีทีVสดุ ของกองทรัสต์ และและเพืVอให้ การปฎิบตั ิหน้ าทีVดงั กล่าวเป็ นไป
ตามข้ อตกลงและเงืVอนไขต่างๆ แห่งสัญญานี =
7. ระบบงานเกียวกับการปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงทีVจะจัดให้ มี ปฏิบตั ิตาม ปรับปรุ ง และเปิ ดเผยข้ อมูลเกีVยวกับ
ระบบงานต่างๆ ทีVเกีVยวกับการปฏิบัติหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพืVอให้ การปฎิบัติ
หน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญานี =มีประสิทธิภาพและเป็ นไปเพืVอประโยชน์ทีVดี
ทีVสดุ ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กองทรั ส ต์ ต กลงชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด การและบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั นี =
1. ค่ าธรรมเนียมพืนK ฐานในการจัดการทรัพย์ สิน (Base Fee)
ไม่เกิน 40 ล้ านบาทต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงชําระให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายเดือน
2. ค่ าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์ สิน (Variable Fee)
ไม่เกินร้ อยละ 8 ต่อปี ของรายได้ จากการให้ เช่าพื =นทีVโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทงหมด
ั=
โดยกองทรัสต์ตกลงชําระให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายไตรมาส
หมายเหตุ:
• ปี ทีV 1 คิดคํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามจริ ง
• ตังแต่
= ปีทีV 7 เป็ นต้ นไป อัตราค่าธรรมเนียมพื =นฐานจะพิจารณาจากค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (โดยไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆตามทีV ร ะบุใ นหัว ข้ อ "ค่ าใช้ จ่ ายที ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ต้องรับผิดชอบสําหรับการดูแลทรัพย์ สิน")
• ค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์สินตามข้ อ 2. นี =ได้ รวมภาษี โรงเรื อนและทีVดินและ/หรื อ
ภาษี ทรัพย์สนิ อืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดินของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทีVต้อง
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ชําระให้ แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ องในแต่ละปี แล้ ว โดยในกรณีทีVมีการเปลียV นแปลงกฎหมาย
หรื ออัตราภาษี สาํ หรับภาษี โรงเรื อนและทีVดินและ/หรื อภาษี ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อน
และทีV ดิ น ของโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อี โ คเพล็ ก ซ์ บริ ษั ท ฯ อาจปรั บ เพิV ม หรื อ ลดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมในข้ อ 2. นี = ให้ สอดคล้ องกับการเปลียV นแปลงดังกล่าว
ค่ าใช้ จ่ายทีผ้ ูบริหาร ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี =เป็ นระยะเวลา 6 (หก) ปี นับแต่วนั ทีV
เริV มต้ นสัญญา โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึVงของค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
ต้ องรับผิด
•
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลบริ หารจัดการ ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาทรัพย์สิน (Maintenance) ทีVอยู่
ชอบสําหรับการ
นอกเหนือหน้ าทีVของผู้เช่ารายย่อยภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานและสัญญาบริ การ
ดูแล
ทีVเกีVยวข้ อง รวมถึงค่าบํารุงรักษาทางเชืVอมบีทีเอส
ทรัพย์ สิน
•
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ควบคุมงาน ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษา จัดซื =อจัดหา และ/หรื อก่อสร้ าง
เพิVมเติมเพืVอปรับปรุ ง พัฒนา ทดแทน ทําให้ เทียบเท่า เพิVมมูลค่า และ/หรื อปรับแบบภูมิทศั น์
หรื อภูมิสถาปั ตย์อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สนิ ทีVเกีVยวข้ องทีVกองทรัสต์ลงทุน
•
ค่าใช้ จ่ายทีVเกีVยวกับการจัดหาผู้เช่าสําหรับทรัพย์สินทีVกองทรัสต์ลงทุน เช่น ค่าโฆษณา ค่า
คอมมิชชันV และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย
•
ค่า เบี ย= ประกัน สํ า หรั บ ประกัน วิ น าศภัย และประกัน อัค คี ภัย ประกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก
ประกันภัยสิท ธิ การเช่ า (Leasehold Insurance) และประกันภัย ความเสีVยงภัยจากการ
บาดเจ็บร่ างกายและความเสียหายต่อทรั พย์สินของบุคคลภายนอก ในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์ลงทุน
ภาษีโรงเรือนและ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในการชํ าระภาษี โรงเรื อนและทีVดินและ/หรื อภาษี
ทีดนิ
ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดินของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ทีVต้องชําระ
ให้ แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ องตลอดอายุของสัญญาฉบับนี = โดยให้ ถือว่าค่าภาษี โรงเรื อนและ
ทีVดินและ/หรื อภาษี ทรัพย์สินอืVนใดทีVเกีVยวข้ องกับโรงเรื อนและทีVดินของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ทีVต้องชําระให้ แก่หน่วยงานราชการทีVเกีVยวข้ องดังกล่าวได้ รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมผันแปรใน
การจัดการทรัพย์สนิ แล้ ว
การพิจารณาผล
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายในระยะเวลาทีV
การดําเนินงานของ กําหนดไว้ ของแต่ละปี ตลอดอายุของสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยการพิจารณาผล
ผู้บริหาร
การดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ครัง= แรกจะเริV มทําการประเมินผลการดําเนินงานภาย
อสังหาริมทรัพย์
หลังจาก 3 ปี นับแต่รอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป
ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ สิทธิเลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นี =ได้ โดยแจ้ งให้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน หากปรากฏว่าการ
พิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปรากฏว่าการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
อยูใ่ นเกณฑ์ไม่ผา่ น ดังต่อไปนี =
(ก) กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สิน (Net Operating Profit) ในช่วงระยะเวลาการพิจารณา
ผลการดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้ างต้ นนันๆ
= ตํVากว่าร้ อยละ 20 เมืVอเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานประจํ าปี (Budget) ทีVได้ รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทรั ส ต์ และทรั สตีใ นแต่ละปี
สําหรับการประเมินผลงานในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน หรื อ
(ข) อัต ราการใช้ บ ริ ก ารหรื อ การเช่ า พื น= ทีV (Occupancy Rate) ของอาคารโดยเฉลีVย ในช่ ว ง
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบทีVกําหนดข้ างต้ นนันๆ
= ตํVากว่า ร้ อยละ 70
ของพืน= ทีVให้ บริ การและพืน= ทีVเช่าทัง= หมดของทรัพย์ สิน (แต่ละโครงการ) ของกองทรั สต์ เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ทัง= นี = การประเมินผลงานจากอัตราการใช้ บริ การหรื อการเช่าพื =นทีV
(Occupancy Rate) จะเริV มพิจารณาในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป
ในกรณีทีVผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ใช้ สิทธิ เลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสตีอาจใช้ สิทธิ
เสนอให้ ทีVประชุมหน่วยทรัสต์พิจารณาเลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ก็ได้
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อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีสิทธิเลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณีทีVผลการ
ดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ผา่ นเกณฑ์ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) เนืVองจากเหตุสดุ วิสยั
โดย "เหตุสุดวิสัย" ตามสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นี =ให้ มีคําจํากัดความเช่นเดียวกับทีV
นิยามไว้ ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ หมายความรวมถึงเหตุการณ์อืVน
ใดดังต่อไปนี =
(1) เหตุการณ์ทีVอยูน่ อกเหนือจากความควบคุมของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีVบริ ษัทฯเห็นว่าส่งผล
กระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้ เช่าพื =นทีVอาคารสํานักงานเกรดเอใน
กรุงเทพมหานคร
(2) เหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองใดๆ เช่น การประท้ วง การจลาจล ความวุ่นวายทาง
การเมือง ทีVบริ ษัทฯเห็นว่าส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้ เช่าพื =นทีV
อาคารสํานักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร
ทังนี
= = เหตุการณ์ทีVสง่ ผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงตาม (1) และ (2) ให้ ประเมินจากการทีVอตั รา
การใช้ บริ การหรื อการเช่าพื =นทีVโดยเฉลียV ในอาคารสํานักงานเกรดเอในกรุ งเทพมหานครทีVปรากฎตาม
รายงานของบริ ษั ท ซี บี อ าร์ อี (ประเทศไทย) จํ า กัด หรื อ สถาบัน วิ จัย อืV น ทีV มี ชืV อ เสีย งและมี ค วาม
น่าเชืVอถือในลักษณะเดียวกันมีอตั ราตํVากว่าร้ อยละ 70 สําหรับรอบระยะเวลาของรายงานทีVเกีVยวข้ อง
การไม่ ประกอบ
ตลอดระยะเวลาทีVสญ
ั ญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีผลบังคับใช้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลง
ธุรกิจแข่ งขันกับ
จะปฏิบตั ิหน้ าทีVในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยเพืVอเช่าพื =นทีVในทรัพย์สนิ ทีVกองทรัสต์ลงทุน และรักษาผู้เช่า
ธุรกิจของ
รายย่ อ ยทีV มี อ ยู่เ พืV อ ประโยชน์ ทีV ดี ทีV สุด ของกองทรั ส ต์ โดยผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงจะไม่
กองทรัสต์
ดําเนินการใดๆโดยทุจริ ต หรื อโดยไม่เป็ นธรรมอันส่งผลให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยทีVเช่าพื =นทีVในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ในปั จจุบนั ยกเลิกสัญญา หรื อไม่ต่อสัญญาเช่าพื =นทีVดงั กล่าว และเข้ าทําสัญญาเพืVอเช่า
พื น= ทีV อ าคารสํ า นั ก งานอืV น ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ บุ ค คลทีV เ กีV ย วโยงกั บ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
ตลอดระยะเวลาทีVสญ
ั ญาฉบับนี =มีผลใช้ บงั คับ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะไม่บริ หารพื =นทีVอาคาร
สํานักงานให้ เช่าพื =นทีVอืVนๆ ในเขต Core Central Business District (CORE CBD) (ตามแผนทีVทีV
ปรากฏในสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์) ไม่วา่ เพืVอประโยชน์ของตนเองหรื อของผู้อืVน
ความรับผิดและการ (1) ในกรณีทีVผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงืVอนไขใดๆทีVกําหนดไว้
ชดใช้ ค่าเสียหาย
ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตาม ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทฯ และกองทรัสต์
(2) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องชดใช้ คา่ เสียหายและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ
และ/หรื อทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ อันจะมีขึ =นจากความสูญหาย เสียหาย ความรับผิดชอบ และ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีVเกิดขึ =นกับหรื อต่อบริ ษัทฯ และ/หรื อทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ จากการทีVผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าหน้ าทีV พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
บุคคลทีVผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้ าทีV กระทํ าผิดสัญญาฉบับนี = หรื อ
ปฏิบตั ิฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการกองทรัสต์ หรื อการกระทํา หรื อการละเว้ นการกระทํา
โดยสุจริ ต ประมาท เลินเล่อ หรื อโดยเจตนา ยกเว้ นในกรณีทีVเกิดขึ =นเป็ นเหตุมาจากการทุจริ ต
ประมาท เลินเล่อ เจตนากระทําของบริ ษัทฯ เอง
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตกลงรั บผิดชอบเต็ มจํ านวนต่อความสูญหายหรื อเสียหายใดๆ ทีV
เกิดขึ =นแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อนั เกิดจากการปฏิบตั ิผิดสัญญานี =
(4) หากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดําเนินการตามคําสังV ทีVเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริ ษัทฯ และ/
หรื อ ทรั สตี ในนามของกองทรั ส ต์ และผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ไม่มี ส่ว นผิด ด้ ว ยแล้ วไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อในกรณีทีVบริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรัสตีในนามของกองทรัสต์ ไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญานี = จนเป็ นเหตุให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีVตามสัญญานี =ได้
แล้ ว ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายทีVเกิดขึ =น
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การเลิกสัญญา

ภาษีอากร และ
ค่ าธรรมเนียม

บริ ษ ัท ฯ มีส ิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญานี =โดยมีห นัง สือ บอกกล่า วการเลิก สัญ ญาไปยัง ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากเกิดกรณีใดกรณีหนึงV ดังต่อไปนี =
(1) ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระพฤติ ผิ ด ข้ อตกลงข้ อ หนึV ง ข้ อ ใดแห่ ง สัญ ญานี ใ= นส่ว นทีV เ ป็ น
สาระสําคัญ หรื อไม่ป ฏิบ ตั ิต ามเงื Vอ นไขแห่ง สัญ ญาในส่ว นทีVเ ป็ นสาระสํา คัญ และส่ง ผล
กระทบต่อกองทรัสต์ และต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีVของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทําให้ การปฏิบตั ิ
หน้ าทีVไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการกองทรัสต์ตามทีVกําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี = กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรื อประกาศทีVเกีVยวข้ อง
(2) การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละปี ปรากฏว่าการบริ หาร
จัด การอสังหาริ ม ทรั พ ย์ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ไ ม่ผ่า น ตามหลักเกณฑ์ ทีV กํา หนดไว้ ในตัวชี ว= ัด ผลการ
ดําเนินงานทีVสาํ คัญ (Key Performance Indicator : KPI) ซึงV คูส่ ญ
ั ญาได้ กําหนดร่วมกันภายใต้
สัญญาฉบับนี =
(3) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กระทําการหรื อละเว้ นการกระทําการอันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯเห็นว่า
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดความน่าเชืVอถือในด้ านคุณสมบัติสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีVตาม
สัญญานี = (เช่น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ได้ รับคําสังV พิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด) โดยบริ ษัทฯ ได้ มี
หนัง สื อ เตื อ นให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก้ ไขภายในเวลาทีV กํ า หนดแล้ ว และผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ดําเนินการแก้ ไขภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
การทีVบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามทีVกําหนดไว้ นนไม่
ั = ตดั สิทธิของบริ ษัทฯ หรื อกองทรัสต์ทีVจะ
ได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายตามจริ งทีVเกิ ดขึน= ต่อผลประโยชน์ของกองทรั สต์ ทัง= นีใ= ห้ รวมถึงค่าเสียหาย
ภายใต้ หวั ข้ อความรับผิดและการชดใช้ คา่ เสียหายด้ วย
ในกรณีทีVผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสตีอาจใช้ สิทธิ
เสนอให้ ทีVประชุมหน่วยทรัสต์พิจารณาเลิกสัญญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ก็ได้ และในกรณีทีV
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เปลีVยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับนี =สิ =นผลลง
• บริ ษัทฯ ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ทีVเกิดขึ =นและเกีVยวข้ องกับสัญญานี =
• คูส
่ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและภาษี ของตนทีVเกิดขึ =นจากการเข้ าทํา
สัญญานี =

4 สัญญาตกลงกระทําการ
1) โครงการสาทร สแควร์
ผู้ให้ สัญญา

ผู้รับสัญญา
ระยะเวลาของ
สัญญา

1.
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี = ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ("แผ่ นดินทอง")
2.
บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี = จํากัด ("นอร์ ท สาธร เรียลตี"K )
แผ่นดินทอง และนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = รวมเรี ยกว่า "ผู้ให้ สัญญา"
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพืVอการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ("ผู้รับสัญญา" หรื อ "กองทรัสต์ ")
สัญญาฉบับนี =มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั = วนั ทีVได้ มีการจดทะเบียน และสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีV
ลงทุนครัง= แรกในส่วนทีVเกีVยวกับโครงการสาทร สแควร์ ให้ แก่กองทรัสต์ และจะสิ =นสุดลงเมืVอเลิก
กองทรัสต์ หรื อ เมืVอกองทรัสต์มิได้ เป็ น ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรกในส่วนทีVเกีVยวกับ
โครงการสาทร สแควร์ แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ =นก่อน
อย่างไรก็ดี การสิ =นสุดของสัญญาฉบับนี =จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้ าทีV และความรับผิดของ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงV ฝ่ ายใดทีVเกิดขึ =นในระหว่างทีVสญ
ั ญาฉบับนี =มีผลใช้ บงั คับและวันทีVสญ
ั ญาฉบับนี =
สิ =นสุดลง
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ข้ อตกลงเรืองการ
ถือครอง
หน่ วยทรัสต์

การควบคุมให้ มี
การปฎิบตั ิตาม
สัญญาเช่ าหลัก

การควบคุมให้ มี
การปฎิบตั ิตาม
สัญญาเช่ าช่ วง

การชดใช้
ค่ าเสียหาย

ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับ จากสัญญาฉบับนี ม= ีผ ลบังคับ ใช้ ("ระยะเวลาถือ ครอง
หน่ วยทรัสต์ ") แผ่นดินทองตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้ อยูไ่ ม่ตํVา
กว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั=
สต์ซงึV ออกและเสนอขายในครัง= นี = ทีVถือ
ครองโดยแผ่นดินทอง และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับแผ่นดินทอง
ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ตามทีVระบุไว้ ข้างต้ นแผ่นดินทอง และ/หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันกับแผ่นดินทองตกลงจะไม่ขาย หรื อ โอนหน่วยทรัสต์ หรื อนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําหรื อก่อ
ภาระผูกพันใดๆ จนทําให้ ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันตํVากว่าสัดส่วนทีVกําหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่
ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตี
แผ่นดินทองตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพืVอให้ ผ้ ู
เช่าตามสัญญาเช่าหลักของโครงการสาทร สแควร์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขในสัญญา
เช่า หลัก อย่างเคร่ งครั ด และจะใช้ ค วามพยายามอย่า งสุด ความสามารถในการป้องกัน และ
เยี ยวยา (รวมถึง การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิ นใดๆ หรื อเข้ าไปดํ าเนิ นการแก้ ไ ขการผิ ด
สัญญา) เพืVอมิให้ ผ้ เู ช่าตามสัญญาเช่าหลักผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใดๆ ตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าหลัก
แผ่นดินทอง จะแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบโดยไม่ชักช้ า (แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทําการนับแต่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว) เมืVอแผ่นดินทอง ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ทีVอาจนําไปสูก่ ารผิดนัด กระทําการ
ฝ่ าฝื นเงืVอนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนด
ไว้ ในสัญญาเช่าหลักของโครงการสาทร สแควร์
ในกรณี เกิ ดเหตุการณ์ ทรั พย์ สินทีVเ ช่าช่ วงเสียหายหรื อถูก ทําลายภายใต้ สญ
ั ญาเช่ าช่ว งทีVดิ น
อาคารสํานักงาน สิVงปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ แผ่นดินทองตกลงควบคุม
ดูแลและดําเนินการใดๆ โดยใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพืVอป้องกันและเยียวยา
(รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ หรื อเข้ าไปดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา) เพืVอให้
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ปฏิบตั ิหน้ าทีVของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงทีVดิน อาคารสํานักงาน สิVงปลูก
สร้ าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ ดงั ต่อไปนี =
1.
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าช่วงเสียหายทังหมด
=
หรื ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) นอร์ ท
สาธร เรี ยลตี = จะนําเงินค่าสินไหมทดแทน (ทีVเจ้ าของทีVดินและอาคารได้ รับจากบริ ษัท
ประกันภัยและส่งมอบต่อให้ แก่นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =) ไปทําการสร้ างทรัพย์สินใหม่เพืVอให้
สามารถจัดหาผลประโยชน์ตอ่ ไปได้
2.
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงเสียหายทังหมด
=
หรื ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) ใน
ระหว่างระยะเวลาการเช่า 7 ปี สุดท้ าย และกองทรัสต์ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าช่วง
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืVนใดทีV
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าทีVเหลืออยู่
3.
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าช่วงได้ รับความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) นอร์ ท สาธร
เรี ย ลตี = จะนํ า เงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทน (ทีV เ จ้ าของทีV ดิ น และอาคารได้ รั บ จากบริ ษั ท
ประกันภัยและส่งมอบต่อให้ แก่นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =) ไปปรับปรุ งซ่อมแซมทรัพย์สินทีVเช่า
ให้ สามารถจัดหาผลประโยชน์ตอ่ ไปได้
หาก (1) ผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักของโครงการสาทร สแควร์ ผิดนัดกระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข
หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใดๆ อันก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อ (2) นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีVของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงทีVดิน อาคาร
สํานักงาน สิงV ปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการสาทร สแควร์ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สนิ ทีVเช่า
ช่วงเสียหายหรื อถูกทําลายอันก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ แผ่นดินทองตกลงดําเนินการ
ใดๆ เพืVอเป็ นการเยียวยาความเสียหายตลอดจนชดใช้ คา่ เสียหายทีVเกิดขึ =นแก่กองทรัสต์ตามความ
เสียหายทีVเกิดขึ =นจริ ง ซึVงได้ แก่ ค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าคงเหลือ ค่าเสียหายทีVกองทรัสต์ต้องชดเชย
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ให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อย (ถ้ ามี) และ/หรื อค่าเสียหายอืVนๆทีVเกีVยวข้ อง
การเปลียนตัวผู้ให้ นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงว่านอร์ ท สาธร เรี ยลตี =จะใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการดําเนินการ
บริการหรือผู้ให้ เช่ า เพืVอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การพื =นทีV และผู้เช่าพื =นทีVโครงการสาทร สแควร์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75%)
พืนK ทีโครงการสาทร ของผู้ใช้ บริ การพื =นทีV และผู้เช่าพื =นทีVทงหมดของโครงการสาทร
ั=
สแควร์ ให้ ความยินยอมการโอน
สแควร์
สิท ธิ แ ละหน้ า ทีV ต ามสัญ ญาให้ บ ริ ก ารพื น= ทีV หรื อ สัญ ญาให้ เ ช่ า พื น= ทีV (แล้ ว แต่ก รณี ) ภายใน
ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน ภายหลังจากทีVมีการจดทะเบียนเช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรก
หากในกรณีใดทีVต้องมีการเปลีVยนแปลงทางทะเบียนก่อนทีVจะจดทะเบียนการเช่าช่วงทรัพย์สิน
หลักทีVลงทุนครัง= แรกทีVจําเป็ นเพืVอให้ สามารถจดทะเบียนเช่าช่วงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ได้
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงจะดําเนินการดังกล่าวก่อนการจดทะเบียนการเช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีV
ลงทุนครัง= แรก
หากผู้ใช้ บริ การพื =นทีVหรื อผู้เช่าพื =นทีVปฏิเสธทีVจะให้ ความยินยอมในการเปลีVยนตัวผู้ให้ บริ การพื =นทีV
หรื อผู้ให้ เช่า นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงว่านอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ในฐานะผู้ให้ บริ การพื =นทีVเดิมหรื อ
ผู้ให้ เช่าเดิมจะยังคงเป็ นผู้ให้ บริ การหรื อผู้ให้ เช่า กับลูกค้ ารายนันๆต่
= อไปจนกว่าสัญญาให้ บริ การ
พื =นทีVและ /หรื อสัญญาให้ เช่าพื =นทีV ทีVเกีVยวข้ องจะสิ =นสุดลง และนอร์ ท สาธร เรี ยลตี = ตกลงจะส่ง
มอบผลประโยชน์ใดๆ ซึงV รวมถึง ค่าเช่า เงินมัดจําและหรื อเงินประกันตามสัญญาจากผู้ใช้ บริ การ/
พื =นทีVหรื อผู้เช่าพื =นทีVซึVงนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ได้ รับจากผู้ใช้ บริ การหรื อผู้เช่าพืน= ทีVดังกล่าว ให้ แก่
กองทรัสต์ภายในระยะเวลาดังนี =
1.
เงินมัดจํา และ/หรื อเงินประกันการเช่าหรื อการบริ การ ให้ สง่ มอบในวันทีVจดทะเบียนการ
เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก
2.
ผลประโยชน์ใดๆ ทีVได้ รับหลังจากวันจดทะเบียนการเช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง=
แรก ส่งมอบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีVได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
ข้ อตกลงเรืองทีจอด นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงดําเนินการให้ กองทรัสต์มีสิทธิในการใช้ พื =นทีVจอดรถในโครงการสาทร
รถในโครงการ
สแควร์ เพืVอวัตถุประสงค์ในการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้ใช้ บริ การอาคารโครงการสาทร
สาทร สแควร์
สแควร์ ในจํานวนทีVเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจากการประกอบ
ธุรกิจในปั จจุบนั ของโครงการสาทร สแควร์ ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็ นผู้เช่าช่วงทีVดินและ
อาคารโครงการสาทร สแควร์ ทงนี
ั = = หากทรัสตีมีความเห็นว่าพื =นทีVจอดรถในโครงการสาทร สแควร์
มีไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ในช่วงเวลาใดๆ ก็ตาม ซึVงส่งผลกระทบต่อการ
ให้ บริ การแก่แก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้เช่าพื =นทีVในอาคารและมีความจําเป็ นต้ องจัดหาพื =นทีVจอดรถ
เพิVมเติมในการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้เช่าพื =นทีVในอาคารโครงการสาทร สแควร์ แล้ วนัน=
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการจัดหาทีVจอดรถเพิVมเติมเพืVอให้
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตามทีVทรัสตีร้องขอ
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงเจรจากับผู้เช่ารายย่อย หรื อผู้ใช้ ประโยชน์จากพื =นทีVจอดรถในโครงการ
สาทร สแควร์ ในกรณีทีVการใช้ ประโยชน์พื =นทีVดงั กล่าวอาจส่งผลให้ กองทรัสต์มีความเสีVยงในการ
ปฏิ บัติ ไ ม่ เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบี ย บทีV เ กีV ย วข้ อ ง เพืV อ ให้ ผ้ ูเ ช่ า รายย่ อ ย หรื อ ผู้ใ ช้
ประโยชน์จากพื =นทีVจอดรถในโครงการสาทร สแควร์ รายดังกล่าวยกเลิกการเช่า หรื อการใช้ พื =นทีV
นัน= โดยไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และตกลงจะเยียวยาความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ในกรณีทีVเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ กองทรัสต์ผิดสัญญาเช่าพื =นทีVกบั ผู้เช่า
พื =นทีVรายย่อยรายดังกล่าว
ข้ อตกลงเรืองการ นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงรับเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรกทัง=
บริหาร
ในส่วนของโครงการสาทร สแควร์ และโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยนอร์ ท สาธร
อสังหาริมทรัพย์
เรี ยลตี =ตกลงจะไม่ลาออกจากการเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง=
แรกภายในระยะเวลา 6 (หก) ปี นับแต่วนั ทีVสญ
ั ญาแต่งตังผู
= ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สิทธิในการใช้
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ตกลงดําเนินการให้ กองทรัสต์เป็ นผู้มีสิทธิในการใช้ ชืVอและ/หรื อเครืV องหมาย
เครืองหมายการค้ า การค้ าในส่วนทีVเกีVยวข้ องกับโครงการสาทร สแควร์ โดยถูกต้ องและสมบูรณ์ ตามกฎหมาย เพืVอ
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สิทธิในการทําคํา
เสนอซือK (Right to
Offer) และสิทธิใน
การปฏิเสธก่ อน
(Right of First
Refusal)
เหตุผดิ สัญญา

การเลิกสัญญา

ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็ น ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ในโครงการสาทร สแควร์ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ตลอดระยะเวลาของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้ รับสิทธิในการทําคําเสนอซื =อ (Right to Offer)
และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากผู้ให้ สญ
ั ญา ในการซื =อและ/หรื อรับโอน

กรรมสิทธิ และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่าช่วงสําหรับอาคารสํานักงาน
ใดๆ ทีV ดิน ทีV ตัง= อาคารดัง กล่า ว สิVง ปลูก สร้ าง และงานระบบทีV เ กีV ยวข้ อ งกับอาคารสํา นัก งาน
ดังกล่าว ทังนี
= = เงืVอนไขเป็ นไปตามทีVตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาต่อไป
ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงV ตามทีVระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี =
1. ในกรณีทีVผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารายใดจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีVระบุไว้ ในสัญญานี =
หรื อผิดคํารับรองทีVให้ ไว้ ในสัญญาอันเป็ นข้ อสัญญาหรื อคํารับรองทีVมีนยั สําคัญและผู้ให้
สัญญารายดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 30
วันนับจากวันทีVได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
= อภายในระยะเวลาใดๆ
ทีVคสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
2. ในกรณีทีVผ้ ูให้ สญ
ั ญารายใดถูกศาลสังV พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสังV ให้ ล้มละลายหรื ออยู่ใน
ขันตอนการเลิ
=
กบริ ษัท การชําระบัญชีหรื อศาลมีคําสังV ให้ ฟืน= ฟูกิจการของผู้ให้ สญ
ั ญา ซึVง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ สญ
ั ญารายดังกล่าวในการชําระหนี =
หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี =
1. ในกรณี ทีV เ กิ ด เหตุก ารณ์ ต ามทีV ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 1. หรื อ ข้ อ 2. ของหัว ข้ อเหตุผิ ด สัญ ญา
กองทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายและหรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจากการทีVมีเหตุผิดนัด/
หรื อผิดสัญญาเกิดขึ =นนันจากผู
=
้ ให้ สญ
ั ญารายนันๆ
=
2. ในกรณีทีVมีการเลิกกองทรัสต์ตามทีVกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
= สต์ โดยไม่ใช่ความผิดของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึVง และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ วให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยทีVคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มี
สิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืVนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึงV ได้

2) โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ผู้ให้ สัญญา

ผู้รับสัญญา
ระยะเวลาของ
สัญญา

1.
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ("ยูนิเวนเจอร์ ")
2.
บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด ("เลิศรัฐการ")
ยูนิเวนเจอร์ และเลิศรัฐการรวมเรียกว่า "ผู้ให้ สัญญา"
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพืVอการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ("ผู้รับสัญญา" หรื อ "กองทรัสต์ ")
สัญญาฉบับนี =มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั = วนั ทีVได้ มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สิน
หลักทีVลงทุนครั ง= แรกในส่วนทีVเกีVยวกับโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ให้ แก่กองทรัสต์ และจะ
สิ =นสุดลงเมืVอเลิกกองทรั สต์ หรื อ เมืVอกองทรั สต์ มิได้ เป็ นผู้เช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีV
ลงทุนครัง= แรกในส่วนทีVเกีVยวกับโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แล้ วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ =น
ก่อน
อย่า งไรก็ ดี การสิ =นสุด ของสัญ ญาฉบับนี จ= ะไม่มีผ ลกระทบต่อ สิท ธิ หน้ า ทีV และความรั บ ผิ ด ของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึVงฝ่ ายใดทีVเกิดขึน= ในระหว่างทีVสญ
ั ญาฉบับนี =มีผลใช้ บังคับและวันทีVสญ
ั ญาฉบับนี =
สิ =นสุดลง
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ยูนิเวนเจอร์ ตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใดๆ ทีVจําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพืVอให้ ผ้ เู ช่า
ตามสัญญาเช่าหลักของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงืVอนไขใน
สัญญาเช่าหลักอย่างเคร่ งครัด และจะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆหรื อเข้ าไปดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา)
เพืVอมิให้ ผ้ ูเช่าตามสัญญาเช่าหลักผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงืVอนไข หรื อก่อให้ เกิ ดเหตุแห่งการเลิก
สัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าหลัก
ผู้ให้ สญ
ั ญาจะแจ้ งให้ กองทรัสต์ ทราบโดยไม่ชักช้ า (แต่ไม่เกิน 3 วันทําการนับแต่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว) เมืVอผู้ให้ สญ
ั ญาทราบถึง (1) เหตุการณ์ ใดๆ ทีVอาจนําไปสู่การผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื น
เงืV อนไข หรื อก่อให้ เกิ ดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามทีVกําหนดไว้ ใน
สัญญาเช่าหลักของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์หรื อ (2) การแก้ ไขข้ อกําหนดและเงืVอนไขใน
สัญญาเช่าหลักของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
การควบคุมให้ มี
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สนิ ทีVเช่าเสียหายหรื อถูกทําลายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงาน
การปฎิบตั ิตาม
สิVงปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ยูนิเวนเจอร์ ตกลงควบคุม ดูแลและ
สัญญาเช่ าพืนK ที
ดําเนินการใดๆ โดยใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพืVอป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้
อาคาร
ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ หรื อเข้ าไปดําเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา) เพืVอให้ เลิศรัฐการปฏิบตั ิ
หน้ าทีVของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื =นทีVอาคารสํานักงาน สิงV ปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการปาร์ คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ดังต่อไปนี =
1.
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายทังหมด
=
หรื ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) เลิศรัฐการจะ
นํ า เงิ น ค่ า สิน ไหมทดแทนจากการประกัน ภัย ทีV ต นได้ รั บ จากบริ ษั ท ประกัน ภัย ไปสร้ าง
ทรั พ ย์ สินใหม่เ พืVอ ให้ ส ามารถจัดหาประโยชน์ ต่อไปได้ หรื อ หากเลิศ รั ฐการไม่ส ามารถ
ดําเนินการดังกล่าวได้ เนืVองจากติดข้ อจํากัดใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก เลิศรั ฐการต้ อง
ชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีVเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืVนใดทีVเลิศรัฐการได้ รับไว้
ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
2.
ในกรณีทีVทรัพย์สินทีVเช่าเสียหายทังหมด
=
หรื ออย่างมีนยั สําคัญ (Total Loss) ในระหว่าง
ระยะเวลาการเช่า 7 ปี สุดท้ าย และกองทรัสต์ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าพื =นทีVอาคาร เลิศรัฐ
การจะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อืVนใดทีVเลิศรัฐการได้ รับไว้ ใน
นามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีVเหลืออยู่
3.
ในกรณีทีVทรัพย์สนิ ทีVเช่าได้ รับความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) เลิศรัฐการจะนําเงินค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันภัยทีVตนได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยไปซ่อมแซมทรัพย์สินทีV
เช่าเพืVอให้ สามารถจัดหาประโยชน์ตอ่ ไปได้
การชดใช้
หาก (1) ผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักของโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ผิดนัด กระทําการฝ่ า
ค่ าเสียหาย
ฝื นเงืVอนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาหรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใดๆ อันก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทรั สต์ หรื อ (2) เลิศรั ฐการไม่ปฏิบัติหน้ าทีVของตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพืน= ทีVอาคาร
สํานักงาน สิVงปลูกสร้ าง และงานระบบโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในกรณีเกิ ดเหตุการณ์
ทรัพย์ สินทีVเช่าเสียหายหรื อถูกทําลายอันก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรั สต์ ยูนิเวนเจอร์ ตกลง
ดําเนินการใดๆ เพืVอเป็ นการเยียวยาความเสียหายตลอดจนชดใช้ ค่าเสียหายทีVเกิดขึ =นแก่กองทรัสต์
ตามความเสียหายทีVเกิดขึ =นจริ ง ซึVงได้ แก่ ค่าเช่าทรัพย์สินทีVเช่าคงเหลือ ค่าเสียหายทีVกองทรัสต์ต้อง
ชดเชยให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อย (ถ้ ามี) และ/หรื อค่าเสียหายอืVนๆทีVเกีVยวข้ อง
การเปลียนตัวผู้ให้ เลิศรัฐการตกลงว่าเลิศรัฐการจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการดําเนินการเพืVอให้ ผ้ ูใช้ บริ การ
บริการหรือผู้ให้ เช่ า พื =นทีV และผู้เช่าพืน= ทีVโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ ดสิบห้ า (75%) ของ
พืนK ทีโครงการปาร์ ค ผู้ใช้ บริ การพื =นทีV และผู้เช่าพื =นทีVทงหมดของโครงการปาร์
ั=
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ให้ ความยินยอมการ
เวนเชอร์ อีโค
โอนสิท ธิ แ ละหน้ า ทีV ต ามสัญ ญาให้ บ ริ ก ารพื น= ทีV หรื อ สัญ ญาให้ เ ช่ า พื น= ทีV (แล้ ว แต่ก รณี ) ภายใน
เพล็กซ์
ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน ภายหลังจากทีVมีการจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินหลักทีVลงทุน
ครัง= แรก หากในกรณีใดทีVต้องมีการเปลียV นแปลงทางทะเบียนก่อนทีVจะจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วง
การควบคุมให้ มี
การปฎิบตั ิตาม
สัญญาเช่ าหลัก
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ทรัพย์สินหลักทีVลงทุนครัง= แรกทีVจําเป็ นเพืVอให้ สามารถจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ได้ เลิศรัฐการตกลงจะดําเนินการดังกล่าวก่อนการจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก
หากผู้ใช้ บริ การพื =นทีVหรื อผู้เช่าพื =นทีVปฏิเสธทีVจะให้ ความยินยอมในการเปลีVยนตัวผู้ให้ บริ การพื =นทีVหรื อ
ผู้ให้ เช่า เลิศรัฐการตกลงว่าเลิศรัฐการ ในฐานะผู้ให้ บริ การพื =นทีVเดิมหรื อผู้ให้ เช่าเดิมจะยังคงเป็ นผู้
ให้ บริ การหรื อผู้ให้ เช่า กับลูกค้ ารายนันๆต่
= อไปจนกว่าสัญญาให้ บริ การพื =นทีVและ/หรื อสัญญาให้ เช่า
พื =นทีV ทีVเกีVยวข้ องจะสิ =นสุดลง และเลิศรัฐการ ตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ ซึVงรวมถึง ค่าเช่า เงิน
มัดจําและ/หรื อเงินประกันตามสัญญาจากผู้ใช้ บริ การพื =นทีVหรื อผู้เช่าพื =นทีV ซึVงเลิศรัฐการได้ รับจาก
ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้เช่าพื =นทีVดงั กล่าว ให้ แก่กองทรัสต์ภายในระยะเวลาดังนี =
1.
เงินมัดจํา และ/หรื อเงินประกันการเช่าหรื อการบริ การ ให้ สง่ มอบในวันทีVจดทะเบียนการเช่า
และเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก
2.
ผลประโยชน์ใดๆ ทีVได้ รับหลังจากวันจดทะเบียนการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุน
ครัง= แรก ส่งมอบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีVได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
ข้ อตกลงเรืองทีจอด เลิศรัฐการตกลงดําเนินการให้ กองทรัสต์มีสิทธิในการใช้ พื =นทีVจอดรถในโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
รถในโครงการปาร์ เพล็กซ์เพืVอวัตถุประสงค์ในการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้ใช้ บริ การอาคารโครงการปาร์ คเวน
คเวนเชอร์ อีโค
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ในจํานวนทีVเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ โดยเทียบเคียงจากการ
เพล็กซ์
ประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ตลอดระยะเวลาทีVกองทรัสต์เป็ นผู้
เช่าพื =นทีVบางส่วนในอาคารโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทังนี
= = หากทรัสตีมีความเห็นว่าพื =นทีV
จอดรถในโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์มีไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ใน
ช่วงเวลาใดๆ ก็ตามซึงV ส่งผลกระทบต่อการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้เช่าพื =นทีVในอาคารและมี
ความจําเป็ นต้ องจัดหาพื =นทีVจอดรถเพิVมเติมในการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้เช่าพื =นทีใV นอาคาร
โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แล้ วนัน= เลิศรัฐการตกลงจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีVสดุ ในการ
จัดหาทีVจอดรถเพิVมเติมเพืVอให้ เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ตามทีVทรัสตีร้องขอ
เลิศรัฐการตกลงเจรจากับผู้เช่ารายย่อย หรื อผู้ใช้ ประโยชน์จากพื =นทีVจอดรถในโครงการปาร์ คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ ในกรณีทีVการใช้ ประโยชน์พื =นทีVดงั กล่าวอาจส่งผลให้ กองทรัสต์มีความเสีVยงในการปฏิบตั ิ
ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบทีVเกีVยวข้ อง เพืVอให้ ผ้ เู ช่ารายย่อย หรื อผู้ใช้ ประโยชน์จากพื =นทีV
จอดรถในโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์รายดังกล่าวยกเลิกการเช่า หรื อการใช้ พื =นทีVนนั = โดยไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และตกลงจะเยียวยาความเสียหายแก่
กองทรัสต์ในกรณีทีVเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ กองทรัสต์ผิดสัญญาเช่าพื =นทีVกับผู้เช่าพื =นทีVรายย่อย
รายดังกล่าว
สิทธิในการใช้
เลิศรัฐการตกลงดําเนินการให้ กองทรัสต์เป็ นผู้มีสทิ ธิในการใช้ ชืVอและ/หรื อเครืV องหมายการค้ าในส่วน
เครืองหมายการค้ า ทีVเ กีV ย วข้ อ งกับโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อี โ คเพล็ก ซ์ โดยถูก ต้ อ งและสมบูร ณ์ ต ามกฎหมาย เพืV อ
ประโยชน์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ของกองทรั ส ต์ ต ลอดระยะเวลาทีV ก องทรั ส ต์ เป็ นผู้เ ช่ า /ผู้เ ช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สนิ ในโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
สิทธิในการทําคํา
ตลอดระยะเวลาของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะได้ รับสิทธิในการทําคําเสนอซื =อ (Right to Offer) และ
เสนอซือK (Right to สิทธิ ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากผู้ให้ สญ
ั ญา ในการซือ= และ/หรื อรั บโอน
Offer) และสิทธิใน กรรมสิทธิ และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่าช่วงสําหรับอาคารสํานักงานใดๆ
การปฏิเสธก่ อน
ทีVดินทีVตงอาคารดั
ั=
งกล่าว สิVงปลูกสร้ าง และงานระบบทีVเกีVยวข้ องกับอาคารสํานักงานดังกล่าว ทังนี
= =
(Right of First
เงืVอนไขเป็ นไปตามทีVตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาต่อไป
Refusal)
เหตุผดิ สัญญา
ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงV ตามทีVระบุในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี =
1. ในกรณีทีVผ้ ูให้ สญ
ั ญารายใดจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีVระบุไว้ ในสัญญานี =
หรื อผิดคํารับรองทีVให้ ไว้ ในสัญญาอันเป็ นข้ อสัญญาหรื อคํารับรองทีVมีนยั สําคัญและผู้ให้ สญ
ั ญา
รายดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 30 วันนับจาก
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การเลิกสัญญา

วันทีVได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
= อภายในระยะเวลาใดๆ ทีVค่สู ญ
ั ญาได้
ตกลงกัน
2. ในกรณี ทีV ผ้ ูใ ห้ สญ
ั ญารายใดถูกศาลสัVงพิทักษ์ ทรั พ ย์ หรื อถูกศาลสังV ให้ ล้มละลายหรื ออยู่ใ น
ขัน= ตอนการเลิก บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี ห รื อ ศาลมี คํ า สังV ให้ ฟื=น ฟูกิ จ การของผู้ใ ห้ สญ
ั ญา ซึVง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ สญ
ั ญารายดังกล่าวในการชําระหนี =หรื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี =
1. ในกรณีทีVเกิดเหตุการณ์ตามทีVระบุไว้ ในข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. ของหัวข้ อเหตุผิดสัญญา กองทรัสต์มี
สิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายและหรื อค่าใช้ จ่ายอืVนใดอันเกิดจากการทีVมีเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญา/
เกิดขึ =นนันจากผู
=
้ ให้ สญ
ั ญารายนันๆ
=
2. ในกรณี ทีVมี ก ารเลิก กองทรั สต์ ต ามทีV กํา หนดในสัญญาก่ อ ตัง= ทรั ส ต์ โดยไม่ใ ช่ค วามผิ ดของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึVง และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแล้ วให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี =สิ =นสุดลง โดยทีVค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยก
ค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอืVนใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงV ได้

5 เงือนไขทีสาํ คัญของสัญญาเงินกู้
ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อบริ ษัทประกันวินาศ
ภัย และ/หรื อนิติบคุ คลอืVนใดทีVสามารถให้ สนิ เชืVอแก่กองทรัสต์ได้ ซึVงอาจจะรวมถึงธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ซึงV เป็ นบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรัสตี และ/หรื อบุคคลทีVเกีVยวโยงกันกับทรัสตีอืVนใด
ผู้ขอสินเชืVอ
ทรัสตีกระทําในนามของทรัสต์เพืVอการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)
วงเงินกู้และสินเชืVอทังหมด
=
จํานวนรวมไม่เกิน 2,195 ล้ านบาท โดยอาจแบ่งเป็ น
วงเงินกู้ทีV 1:
ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว จํานวนไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท เพืVอใช้ สาํ หรับการลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก
วงเงินกู้ทีV 2:
ประเภทวงเงินกู้ระยะสัน= โดยออกตัวy สัญญาใช้ เงินไว้ เป็ นหลักฐาน ซึVงเป็ นวงเงิน
สินเชืVอหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรื อต่อระยะเวลาวงเงินทุกปี จํานวนไม่เกิน
160 ล้ านบาท เพืVอใช้ สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าของทรัพย์สินหลักทีV
ลงทุนครัง= แรก
วงเงินสินเชืVอทีV 3: ประเภทหนังสือคํ =าประกัน ซึงV เป็ นวงเงินสินเชืVอหมุนเวียนโดยพิจารณาทบทวนหรื อ
ต่อระยะเวลาวงเงิ นทุกปี จํ านวนไม่เกิ น 35 ล้ านบาท เพืVอใช้ คํ =าประกันการใช้
ไฟฟ้ าต่อการไฟฟ้ าของทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก
อัตราดอกเบี =ยและ
อัตราดอกเบี =ยและค่าธรรมเนียมเกีVยวกับการจัดหาเงินกู้ยืมในปี ทีV 1 จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan
ค่าธรรมเนียม
Rate) ลบร้ อยละ 1.5 และอัตราดอกเบี =ยตลอดอายุสญ
ั ญาเงิ นกู้จะไม่เกิ น MLR ทังนี
= = เว้ นแต่กรณี
เกีVยวกับการจัดหาเงิน ยกเว้ นบางประการ ซึงV อาจระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้
กู้ยืม
อนึVง อัตราดอกเบี =ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลีVยของอัตราดอกเบี =ยสําหรับเงินกู้ของ
ลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั = ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้ แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึงV อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลียV นแปลงได้ ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละราย
ทังนี
= = อาจมีค่าธรรมเนียมเกีV ยวกับการจัดหาเงิ นกู้ยืมตามทีVกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ูอาจจะกําหนดใน
สัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
ระยะเวลาชําระคืน
วงเงินกู้ทีV 1:
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั เบิกถอนเงินกู้ครัง= แรก
เงินกู้
วงเงินกู้ทีV 2:
ระยะเวลาชํ าระคืนเงิ นกู้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันทีVออกตัyวสัญญาใช้ เงิ นแต่ละ
ฉบับ หรื อ ตามทีV จ ะระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาเงิ น กู้ ทัง= นี = ระยะเวลาการชํ าระคืน เงิ น กู้
สําหรับวงเงินกู้ทีV 2 นี =จะต้ องไม่เกินวันครบกําหนดการชําระคืนเงินกู้ของวงเงินกู้ทีV
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การชําระเงินต้ นของ
วงเงินและเงินกัน
สํารอง

การชําระดอกเบี =ย
หลักประกันการกู้ยืม

1 ตามทีVระบุในสัญญาเงินกู้
วงเงินสินเชืVอทีV 3: ระยะเวลาชําระคืนสินเชืVอประเภทหนังสือคํ =าประกันกรณีทีVผ้ รู ับหนังสือคํ =าประกัน
ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามหนังสือคํ =าประกัน ไม่เกินวันทําการสุดท้ ายของเดือนซึVงผู้ให้ ก้ ู
ได้ มีการชําระเงินทังจํ
= านวนหรื อแต่บางส่วนไปตามหนังสือคํ =าประกันนัน= ๆ ทังนี
= =
ระยะเวลาการชําระคืนสินเชืVอประเภทหนังสือคํ =าประกัน (กรณีทีVผ้ ูรับหนังสือคํ =า
ประกันใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามหนังสือคํ =าประกัน) และการสิ =นสุดภาระของผู้ให้ ก้ ตู าม
หนังสือคํ =าประกันทุกฉบับ (กรณีทีVผ้ รู ับหนังสือคํ =าประกันไม่มีการใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ตามหนัง สื อ คํ า= ประกั น ) สํ า หรั บ วงเงิ น สิ น เชืV อ ทีV 3 นี จ= ะต้ องไม่ เ กิ น วั น ครบ
กําหนดการชําระคืนเงินกู้ของวงเงินกู้ทีV 1
ชําระคืนทังจํ
= านวน ณ วันครบกําหนดอายุเงินกู้ หรื อ ชําระคืนเงินต้ นบางส่วนก่อนวันครบกําหนดอายุ
ตามทีVจะระบุในสัญญาเงินกู้
ทังนี
= = ผู้จดั การกองทรัสต์อาจกําหนดให้ มีเงินกันสํารองในแต่ละปี เพืVอเป็ นการชําระคืนเงินกู้ไม่ว่าจะ
ครบกํ าหนดชําระหนีแ= ล้ วหรื อไม่ก็ตาม โดยในการกํ าหนดวงเงินกันสํารอง ผู้จัดการกองทรั สต์ จะ
คํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืม และระยะเวลาการชําระหนี = ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดทีVเกิดจากการขาดทุนทีVยงั ไม่เกิดขึ =น (unrealized loss) จากการ
ประเมินค่า หรื อการสอบทานการประเมินค่าสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และจะเปิ ดเผยจํานวนเงินกัน
สํารองในแต่ละปี ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์
อนึVง กองทรัสต์สามารถรี ไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ทงจํ
ั = านวนหรื อบางส่วนได้ ก่อนวันครบกําหนด
ชําระคืนเงินต้ นของแต่ละวงเงิน บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการ
ระดมทุนด้ วยวิธีตา่ งๆ โดยจะคํานึงถึงสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน= เพืVอประโยชน์สงู สุด
ของกองทรั สต์ เช่น การเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิVมเติม การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิ ช ย์ สถาบัน การเงิ น บริ ษั ท ประกันชี วิต บริ ษัท ประกันวิ นาศภัย และ/หรื อ นิ ติบุคคลอืV นใดทีV
สามารถให้ สนิ เชืVอแก่กองทรัสต์ได้ เพืVอชําระคืนหนี =เดิม (Refinancing) เป็ นต้ น
ชําระรายเดือน
1.
การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขในสัญญาเช่าช่วงทีVดิน อาคารสํานักงาน สิVงปลูกสร้ าง และงาน
ระบบโครงการสาทร สแควร์
2.
ในส่วนทีVเกีVยวกับการโอนสิทธิและหน้ าทีVในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักสําหรับทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก มีดงั นี =
2.1
ในระหว่างทีVมี การหยุด ชะงัก ของธุ รกิ จ และในทันที ทีVไ ด้ รั บเงิ น ประกันทีV ได้ รั บ
ในช่วงธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ก้ ตู กลงโอนสิทธิอย่างเด็ดขาดในจํานวนเท่ากับดอกเบี =ยทีV
ถึงกําหนดและค้ างชําระอยู่ในขณะนันภายใต้
=
สญ
ั ญากู้ (หากมี) ให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูโดย
ทันที
2.2
นอกเหนือจากสิทธิ และหน้ าทีVตามทีVกําหนดในข้ อ 2.1 ข้ างต้ น ผู้ก้ ูตกลงโอนสิทธิ
และหน้ าทีVอย่างมีเงืV อนไขในกรมธรรม์ ประกันภัยประเภทการประกันภัยธุรกิ จ
หยุดชะงักให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ู และภายหลังเข้ าทําสัญญาโอนสิทธิผ้ กู ้ ูจะดําเนินการให้ มี
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ ผ้ ูให้ ก้ ูเป็ นผู้รับผลประโยชน์
ร่วมและเป็ นผู้เอาประกันภัยร่วม
3.
การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขโดยกองทรัสต์ในบัญชีรับเงินอันเกีVยวกับสิทธิการเช่า ซึVงเปิ ดไว้
เพืV อ รั บ เงิ น ค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ าทีV จ ะได้ รั บ คื น จากผู้ใ ห้ เ ช่ า และเงิ น ประกัน ซึV ง จะได้ รั บ จาก
ประกันภัยความเสียV งการเลิกสัญญาเช่า และให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้ควบคุมดูแลบัญชี
4.
การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขโดยกองทรัสต์ในบัญชีดําเนินการ ซึงV เปิ ดไว้ เพืVอรับรายได้ จากค่า
เช่า
5.
การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขโดยเลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =ในบัญชีเพืVอรับเงินประกัน
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ซึVงจะได้ รับจากประกันภัยความเสีVยงภัยทรัพย์สินของเลิศรัฐการและนอร์ ท สาธร เรี ยลตี =
และให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้ควบคุมดูแลบัญชี โดยผู้ให้ ก้ ตู กลงว่าจะต้ องนําเงินในบัญชีดงั กล่าวไปใช้
เพืVอวัตถุประสงค์ในการซ่อม/สร้ างทรัพย์สินซึVงได้ เอาประกันภัยในกรณีทีVมีความเสียหาย
เกิดขึ =นเท่านันเท่
= านัน=
6.
การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขในสัญญาเช่าและบริ การทุกสัญญาของโครงการสาทร สแควร์
ซึงV มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงืVอนไขอืVนๆ เกีVยวกับการให้ หลักประกันการกู้ยืมนี =
ให้ เป็ นไปตามเงืVอนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงิ นทีVเกีVยวข้ องซึVง
คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน
"การโอนสิท ธิ อ ย่างมี เงืV อ นไข" หมายถึง การโอนสิท ธิ อย่า งมี เ งืV อ นไขในสิท ธิ เ รี ยกร้ อง ประโยชน์
ดอกเบี =ย รวมทังสิ
= ทธิทงหลายของผู
ั=
้ โอนซึงV มีอยูภ่ ายใต้ สทิ ธิหรื อทรัพย์สินทีVได้ โอนดังกล่าว เช่น สิทธิทีV
จะได้ รับเงินค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทีVเกีVยวข้ อง สิทธิทีVจะได้ รับเงินประกันภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
ทีVเกีVยวข้ อง และสิทธิ ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทีVเกีVยวข้ อง เป็ นต้ น ซึVงการโอนสิทธิ ดงั กล่าว
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ นู นจะมี
ั = ผลเป็ นการโอนสิทธิเด็ดขาดเมืVอ (ก) เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทีVระบุไว้ ในสัญญา
เงินกู้ว่าเป็ นเหตุผิดสัญญา (อาทิเช่น ผู้ก้ ูไม่ชําระหนี =เงินทีVถึงกําหนด ผู้ก้ ูผิดข้ อปฏิบตั ิภายใต้ เอกสาร
ทางการเงิน รวมทังผู
= ้ ก้ ูล้มละลาย เป็ นต้ น) และ (ข) ผู้ให้ ก้ ูได้ ออกหนังสือแจ้ งการความมีผลสมบูรณ์
ของการโอนสิทธิให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาทีVเกีVยวข้ องเพืVอเรี ยกร้ องให้ การโอนสิทธิอย่างมีเงืVอนไขดังกล่าวข้ างต้ น
มีผลสมบูรณ์
"การโอนสิทธิอย่างเด็ดขาด" หมายถึง การโอนสิทธิเรี ยกร้ อง ประโยชน์ ดอกเบี =ย รวมทังสิ
= ทธิทงหลาย
ั=
ของผู้โอนให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ูซึVงมีผลทันทีทีVมีการลงนามในสัญญาโอนสิทธิ ทังนี
= = การโอนสิทธิอย่างเด็ดขาด
จะใช้ ในกรณีการโอนสิทธิในเงินประกันทีVจะได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยประเภทการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักในจํานวนเท่ากับดอกเบี =ยทีVถึงกําหนดและค้ างชําระในขณะนันภายใต้
=
สญ
ั ญากู้ (หาก
มี)
ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน 1.
ผู้ก้ ูจะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนหนี =สินทีVมีภาระดอกเบี =ย/การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ต่อ
หลัก (Key Financial
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ไม่เกินร้ อยละ 30*
Covenants)
2.
ผู้ก้ จู ะต้ องดํารงสถานะอัตราส่วนหนี =สินทีVมีภาระดอกเบี =ยต่อกําไรจากการดําเนินงาน ก่อน
ดอกเบี =ยและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสือV มราคา ค่าตัดจําหน่ายปรับปรุงด้ วยรายการ
อืVนทีVมิใช่เงินสด (Funded Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 5.5 เท่า**
โดยเงืVอนไขและรายละเอียดการคํานวณจะเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้
ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู 1. ผู้ก้ ตู กลงว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี = เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(Key Covenants)
จากผู้ให้ ก้ ู หรื อได้ รับยกเว้ นตามทีVระบุในสัญญาเงินกู้
• ก่ อหนี ท= ีV มี ด อกเบี ย= หรื อก่ อหนี ห= รื อภาระผูก พันทางการเงิ นใด ๆ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์
สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันชี วิต บริ ษัทประกันวินาศภัย และ/หรื อนิติบุคคลอืVนใดทีV
สามารถให้ สนิ เชืVอแก่กองทรัสต์ได้ จํานวนเกินกว่า 100 ล้ านบาทขึ =นไป อย่างไรก็ตาม ผู้
กู้สามารถก่อหนีไ= ด้ หากการก่อหนีด= ังกล่าวเข้ าเงืV อนไข (1) - (3) ดังต่อไปนี = (1) ไม่มี
ข้ อตกลงและเงืVอนไขสําคัญตามทีVสรุปไว้ เบื =องต้ นในตารางนี = อันเป็ นการให้ เปรี ยบแก่ผ้ ใู ห้
กู้อืVนมากไปกว่าผู้ให้ ก้ ู (2) การชําระคืนเงินกู้เป็ นไปในคราวเดียว (เว้ นแต่ กรณีผ้ ใู ห้ ก้ ูนนั =
เป็ นบริ ษัทประกันชี วิต บริ ษัทประกันวินาศภัย หรื อนิติบุคคลอืVนใดซึVงตามกฎหมายทีV
เกีVยวข้ องกําหนดให้ ต้องมีการชําระคืนหนี =บางส่วน ให้ มีการแบ่งชําระคืนเงินกู้ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ตลอดอายุของสัญญาเงินกู้) และ (3) เป็ นการก่อหนี =เพืVอให้ ได้ มาซึVงทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่ซึVงเป็ นประเภทเดียวกับทรั พย์ สินหลักทีVลงทุนครัง= แรกของกองทรัสต์ ซึVงรวมถึง
ทรัพย์สินประเภทพื =นทีVสํานักงาน ร้ านค้ า ห้ องประชุมให้ เช่า และ/หรื อ โรงแรมทีVมีมลู ค่าไม่
เกินร้ อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ภายหลังการซื =อทรัพย์สนิ เพิVมเติม
• ก่อภาระผูกพันทางการเงินอืVนใด เว้ นแต่เป็ นทางการค้ าปกติของผู้ก้ ู ทังนี
= = ตามเงืVอนไขทีV
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ค่าธรรมเนียมการ
ชําระหนี =ก่อนครบ
กําหนด
กรณีผิดสัญญา
(Events of Default)

ข้ อกําหนดและ
เงืVอนไขอืVน

ระบุในสัญญาเงินกู้ทีVคสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
• ก่อภาระผูกพันอืVนใดเหนือทรัพย์สนิ หลักทีVลงทุนครัง= แรก รวมถึงอาคาร สิงV ปลูกสร้ าง และ
อสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ทีVจะมีขึ =นในอนาคตเหนือทรัพย์สินดังกล่าว เว้ นแต่ทรัพย์สินอืVนใน
อนาคตของกองทรัสต์ หรื อเป็ นทางการค้ าปกติของกองทรัสต์ หรื อการก่อภาระผูกพันทีV
เป็ นเรืV องปกติในทางพาณิชย์
• ในกรณี ทีVผ้ ูก้ ูจ ะทํา สัญญาเช่ า และสัญญาบริ ก ารทีV มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี จะต้ อง
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ ก้ ู ยกเว้ นในบางกรณี ทีVสามารถเข้ า
กระทําได้ โดยผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ ู ตามเงืVอนไขทีVจะกําหนดในสัญญาเงินกู้ซงึV จะตกลงในเงืVอนไข
กันต่อไป
• เข้ าทําสัญญาเช่าอันเกีV ยวกับทรั พย์ สินของผู้ก้ ู ทังนี
= = ไม่ว่าทังหมดหรื
=
อแต่บางส่วน โดย
กําหนดให้ มีการชําระค่าเช่าในคราวเดียว
• ทํา ธุ รกรรมจํ า หน่า ย โอน หรื อให้ เ ช่ า ทรั พย์ สินหลัก ทีV ลงทุนครั ง= แรกในลัก ษณะทีV ไม่ใ ช่
การค้ าปกติของผู้ก้ ู
2.
ผู้ให้ ก้ ูมีสิทธิในการบังคับชําระหนี =กับลูกหนี =หรื อหลักประกันการกู้ยืมตามจํานวนเท่าทีVตน
เป็ นเจ้ าหนี =และมีสทิ ธืได้ รับชําระหนี =เหนือมูลหนี =นัน=
นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงืVอนไขอืVน ๆ เกีVยวกับการให้ สินเชืVอนี =ให้ เป็ นไป
ตามเงืVอนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินทีVเกีVยวข้ องซึVงคู่สญ
ั ญาจะได้
ตกลงกัน ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีVธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายกําหนด
สามารถชําระหนี =ทังจํ
= านวนหรื อแบ่งชําระบางส่วนก่อนครบกําหนด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่
เสียค่าใช้ จ่ายอืVนใดหากชําระหนี =ก่อนครบกําหนดตรงกับวันชําระดอกเบี =ยของงวดดอกเบี =ยแต่ละงวด
ทังนี
= =ให้ เป็ นไปตามเงืVอนไขในสัญญาเงินกู้ทีVคสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
กรณี ผิดสัญญาตามเงืV อนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณี ผิดสัญญาอืVนใดตามเงืV อนไขทีVกําหนดใน
สัญญาเงินกู้ และเอกสารทางการเงินทีVคสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน โดยอาจรวมถึงกรณีผิดสัญญาหากมีการไม่
ชําระหนีเ= งิ นทีVถึงกํ าหนด การผิดข้ อปฏิบัติภายใต้ เอกสารทางการเงิ น การเกิ ดเหตุผิดนัดภายใต้
สัญญาอืVน (Cross Default) การยึดหรื อโอนกิจการให้ เป็ นของรัฐ (Nationalization) การล้ มละลาย
การทีVเอกสารหลักประกันไม่มีผลใช้ บงั คับหรื อสิ =นผลผูกพัน การเปลียV นแปลงในทางทีVไม่เป็ นคุณอย่าง
มีนยั สําคัญ การเปลียV นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (เว้ นแต่สามารถแก้ ไขหรื อ
ได้ รับการยกเว้ นการผิดสัญญาภายในระยะเวลาทีVอนุญาตในสัญญาเงิ นกู้ และ/หรื อ อยู่ภายใต้
ข้ อยกเว้ นบางประการทีVอาจระบุในสัญญาเงินกู้)
นอกเหนือจากเงืVอนไขทีVระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงืVอนไขอืVน ๆ เกีVยวกับการให้ สินเชืVอนี =ให้ เป็ นไป
ตามเงืVอนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอืVนๆ ทีVคู่สญ
ั ญาตกลงกัน
ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีVธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายกําหนด
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