- สรุปข้อสนเทศ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิ วเอชเอ บิ สซิ เนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“WHAREM”)

สานักงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

เลขที่ 1121 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพำรัก ษ์ ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด
สมุทรปรำกำร 10270

ทรัสตี

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน)

สานักงานของทรัสตี

1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ 32 ถ.สำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กทม.
10120

วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558 (เริม่ ทำกำรซื้อขำย วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ห น่ ว ย ท รั ส ต์ 202,000,000 ห น่ ว ย มู ล ค่ ำ ที่ ต ร ำ ไ ว้ 10 บ ำ ท ต่ อ ห น่ ว ย
รวม 2,020.0 ล้ำนบำท

ราคาเสนอขาย

10 บำทต่อหน่วย

ตลาดรอง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ที่มาของกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust) มีชอ่ื ย่อว่ำ WHABT เป็ นทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 2
โครงกำร ได้แก่ (1) กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอำคำรโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่บนถนนวิภำวดี บนกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ เนื้อทีร่ วม 3-1-45.5 ไร่ พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 21,673 ตำรำงเมตร และ (2) สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ 30 ปีนบั จำกวันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนใน
ครัง้ แรก และกรรมสิทธิ ์ในอำคำรโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมำณ 1-159.6 ไร่ พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 8,578 ตำรำงเมตร โดยบริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์”) ใน
ฐำนะผูจ้ ดั ตัง้ กองทรัสต์ ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้เสนอขำยหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน เมือ่ วันที่ 21
ตุลำคม 2558 ตำมหนังสือเลขทีก่ ลต.จค. 2308/2558 เรือ่ งกำรขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อประชำชน และสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ได้มหี นังสือรับทรำบกำรจัดตัง้ ทรัสต์แล้วในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 โดยบริษัทฯได้เปิดเสนอขำยหน่ วยทรัสต์รวมกันทัง้ สิ้น
202,000,000 หน่ วย ในรำคำหน่ วยละ 10 บำทให้แก่นักลงทุนดังต่อไปนี้ 1) บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) 2) นัก
ลงทุนสถำบัน และ 3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์
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โครงสร้ำงของกองทรัสต์สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพได้ดงั นี้
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ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพำะเจำะจง ประเภทไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอำยุกองทรัสต์

วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจำกนักลงทุนทัวไป
่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล ซึ่งกองทรัสต์จะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุนดังกล่ำว ภำยหลังหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ ค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และภำษีมลู ค่ำเพิม่ ไปลงทุนเพื่อซื้ออสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ
ของโครงกำร ซึง่ ประกอบด้วย
1. กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และอำคำรโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
2. สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ 30 ปีนบั จำกวันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในครัง้ แรก และกรรมสิทธิในอำคำรโครงกำรบำงนำ
บิสซิเนส คอม
์
เพล็กซ์
โดยในกำรลงทุนทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะนำเงินดังต่อไปนี้ (1) เงินทีไ่ ด้มำจำกกำรระดมทุนจำนวนไม่เกิน
2,020 ล้ำนบำท และ (2) เงินกูย้ มื ระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 505 ล้ำนบำท โดยเมือ่ หักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ แล้วจะเหลือเงินทีจ่ ะนำไปใช้ตำม
วัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้เป็ นจำนวนไม่เกิน 2,390 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ กำรกู้ยมื เงินดังกล่ำวจะช่วยให้กองทรัสต์มโี ครงสร้ำงกำรบริหำรเงินที่ม ี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ และมีต้นทุนในกำรลงทุนต่ำลงเมือ่ เทียบกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้คำนึงถึง กำรบริหำร
ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องของกองทรัสต์ดว้ ย
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นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์มงุ่ ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดรำยได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ได้แก่ 1. กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 2. สิทธิกำร
เช่ำที่ดนิ 30 ปี นับจำกวันจดทะเบียนกำรเช่ำ และกรรมสิทธิในอำคำรโครงกำร
บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นอกจำกนี้ กรรมสิทธิยั์ ง
์
รวมถึงสิง่ ปลูกสร้ำงและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดนิ และอำคำร เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรัพย์สนิ อื่นที่
เกีย่ วข้อง เกีย่ วเนื่องและจำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ และอำคำรในโครงกำร
ทัง้ นี้ จำนวนเงินทีก่ องทรัสต์จะใช้ในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ จะกำหนดโดยอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ อิสระ
ประกอบกับผลประกอบกำรของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุน และปจั จัยอื่นๆ โดยรำคำทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนนัน้ อำจแตกต่ำงจำก
รำคำประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ อิสระ ในกำรระดมทุน ผู้จดั กำรกองทรัสต์และผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยจะกำหนดรำคำของ
หน่ วยทรัสต์ท่จี ะออกและเสนอขำย โดยคำนึงถึงผลกำรสำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding) สภำวะตลำดทุนขณะนัน้ ๆ
รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลีย่ ทีน่ กั ลงทุนคำดหวังและจะทำกำรออกเสนอขำยและจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำยดังกล่ำว ให้กบั ผูล้ งทุนทัง้
ทีเ่ ป็นผูล้ งทุนรำยย่อย และ/หรือ ผูล้ งทุนสถำบัน โดยมีเงือ่ นไขตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่ำวภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่จดั ตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จ ซึ่งได้ลงทุน ในสินทรัพ ย์ไปแล้วเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกำยน 2558 และภำยหลังจำกกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่ำวแล้ว ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั ซีบี ริชำร์ด เอลลิส
(ประเทศไทย) จำกัด เพือ่ ทำหน้ำทีเ่ ป็นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ให้กบั กองทรัสต์สำหรับโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตัง้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เพือ่ ทำหน้ำทีเ่ ป็นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property
Manager) ให้กบั กองทรัสต์สำหรับ โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ลักษณะทรัพย์สิน
ทีด่ นิ และอำคำรสำนักงำน ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนประกอบด้วยอำคำรจำนวนทัง้ สิน้ 2 หลัง คิดเป็ นพื้นทีใ่ ช้สอย (Gross Floor Area) รวม
จำนวนทัง้ สิน้ ประมำณ 52,765 ตร.ม. และพืน้ ทีเ่ ช่ำ (Leasable Area) รวมจำนวนทัง้ สิน้ ประมำณ 30,251 ตร.ม. อันประกอบด้วย
รายละเอียดทรัพย์สิน
อำคำรสำนักงำนเกรด พรี
เมีย่ ม ขนำดใหญ่ ตัง้ อยู่ ถนน
วิภ ำวดี -รัง สิ ต โดยอำคำร
ดั ง กล่ ำว ด ำ เนิ น ก ำร เป็ น
อำคำรส ำนั ก งำนให้เ ช่ ำ 30
ชัน้
333 , 333/1-8 หมู่ อำคำรส ำนั ก งำน ตัง้ อยู่บ น
ที1่ 3 ตำบลบำงแก้ว ถ น น บ ำ ง น ำ -ต ร ำ ด โ ด ย
อำเภอบำงพลี
อำคำรดัง กล่ ำ วด ำเนิ น กำร
จังหวัด
เป็นอำคำรสำนักงำนให้เช่ำที่
สมุทรปรำกำร
พัฒนำตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ (Built-to-Suit) จำนวน
7 ชัน้

ลาดับ
โครงการ
ที่ตงั ้
1.
โครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท 349 ถนนวิภ ำวดี
วั น บิ ส ซิ เ น ส ค อ ม รังสิต แขวงจอมพล
เพล็กซ์
เ ข ต จ ตุ จั ก ร
กรุ ง เทพมหำนคร
10900
2.

โครงกำร บำงนำ บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์

พืน้ ที่ เช่าอาคาร
21,673 ตร.ม.**

อายุอาคาร
(เดือน / ปี )*
ประมำณ 12 เดือน

8,578 ตร.ม.

ประมำณ 8 เดือน

หมำยเหตุ: * ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558
** ทัง้ นี้ พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมของโครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หำกมีกำร
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีต่ ำมรูปแบบของผูเ้ ช่ำ อำทิเช่น ในกรณีทม่ี คี วำมต้องกำรเช่ำพืน้ ทีจ่ ำกผูเ้ ช่ำรำยย่อยจำนวนมำก ทำงบริษทั ฯ อำจพิจำรณำแบ่งซอยพื้นที่
ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิม่ เติม อันเป็ นผลทำให้พน้ื ทีเ่ ช่ำรวมลดลงต่ำกว่ำ 21,673 ตร.ม. อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มอัตรำค่ำเช่ำของกำรปล่อยเช่ำในรูปแบบ
Multi-Tenant จะสูงกว่ำกำรปล่อยเช่ำพืน้ ทีข่ นำดใหญ่ อันเป็ นผลให้ผลประกอบกำรของโครงกำรมีแนวโน้มดีขน้ึ
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โครงกำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอำคำรสำนักงำน (Freehold) จำนวน 1 หลัง สูง 30 ชัน้ ตัง้ อยู่บนถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ตัง้ อยู่บนที่ดนิ ซึ่งมีเอกสำรสิทธิจ์ ำนวน 3 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ คิดเป็ นพื้นที่ใช้สอยรวม (Gross Floor Area)
ประมำณ 42,905 ตร.ม. และพืน้ ทีเ่ ช่ำ (Leasable Area) ประมำณ 21,673 ตร.ม. และกรรมสิทธ์ในสิง่ ปลูกสร้ำงและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ น
ส่วนควบของทีด่ นิ และอำคำร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมของโครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.
ม. หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีต่ ำมรูปแบบของผูเ้ ช่ำ อำทิเช่น ในกรณีทม่ี คี วำมต้องกำรเช่ำพืน้ ทีจ่ ำกผูเ้ ช่ำรำยย่อยจำนวนมำก ทำงบริษทั ฯ
อำจพิจำรณำแบ่งซอยพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ Multi-Tenant เพิม่ เติม อันเป็นผลทำให้พน้ื ทีเ่ ช่ำรวมลดลงต่ำกว่ำ 21,673 ตร.ม. อย่ำงไรก็ดี แนวโน้ม
อัตรำค่ำเช่ำของกำรปล่อยเช่ำในรูปแบบ Multi-Tenant จะสูงกว่ำกำรปล่อยเช่ำพืน้ ทีข่ นำดใหญ่ อันเป็นผลให้ผลประกอบกำรของโครงกำรมี
แนวโน้มดีขน้ึ
เนื่องจำกพืน้ ทีบ่ ำงส่วนของโครงกำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีไ่ ม่มผี เู้ ช่ำ ยังไม่มกี ำรตกแต่งหรือจัดแบ่ง พื้นทีด่ งั กล่ำว ใน
กำรจัดหำประโยชน์ จำกพื้นทีว่ ่ำงดังกล่ำว กองทรัสต์มคี วำมจำเป็ นต้องตกแต่งหรือจัดแบ่งพื้นทีเ่ พื่อนำออกหำประโยชน์หรือให้เช่ำ โดย
กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินมำดำเนินกำรตกแต่งและจัดแบ่งดังกล่ำว
โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
สิทธิกำรเช่ำในทีด่ นิ เป็นระยะเวลำ 30 ปี (Leasehold) และกรรมสิทธิในอำคำรส
ำนักงำนให้เช่ำทีพ่ ฒ
ั นำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Built์
to-Suit) (Freehold) จำนวน 1 หลัง 7 ชัน้ ตัง้ อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสิทธิ
กำรเช่ำทีด่ นิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนมีเนื้อทีป่ ระมำณ 1 ไร่ 1 งำน 59.6 ตำรำงวำ (โดยสิทธิกำรเช่ำทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนเป็ นเพียงส่วน
หนึ่งของโฉนดทีด่ นิ ซึง่ มีเนื้อทีด่ นิ ตำมโฉนดประมำณ 6 ไร่ 32 ตำรำงวำ) คิดเป็นพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวม (Gross Floor Area) ประมำณ 9,875 ตร.
ม. (ตำมใบอนุ ญำตก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบอ.1)) และพื้นทีเ่ ช่ำ (Leasable Area) ประมำณ 8,578 ตร.ม. และ
กรรมสิทธิ ์ในสิง่ ปลูกสร้ำงและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของทีด่ นิ และอำคำร เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ภำยหลังทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรกในทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ำเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิกำรเช่ำใน
ทีด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอำคำรสำนักงำนและทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของทีด่ นิ และอำคำร เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯจะแต่งตัง้ บริษทั ซีบอี ำร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ในส่วนของโครงกำรเอส
เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตัง้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ให้เป็นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ในส่วนของโครงกำรบำงนำ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เพือ่ ทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรอำคำรในโครงกำรเพือ่ ประโยชน์ของกองทรัสต์ต่อไป
โครงสร้างรายได้และผลการดาเนิ นงาน
โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
สรุปสถำนะอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
(ร้อยละ)
อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำหรับผูเ้ ช่ำทีล่ งนำมในสัญญำเช่ำและลงนำมในสัญญำจองพื้นทีเ่ ช่ำ (ณ วันที่ 31
ก.ค. 2558)
อัตรำกำรเช่ำพืน้ จำกกำรที่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่ำ

54.87

อัตราการเช่าพืน้ ที่รวม

69.71

อัตราการเช่าพืน้ สาหรับพืน้ ที่ว่าง

30.29
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14.84

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำหรับผูเ้ ช่ำทีล่ งนำมในสัญญำเช่ำและลงนำมในสัญญำจองพืน้ ทีเ่ ช่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)

พืน้ ทีเ่ ช่ำรวม*
พืน้ ทีเ่ ช่ำค้ำปลีก
พืน้ ทีเ่ ช่ำอำคำรสำนักงำน

พืน้ ที่เช่า
(ตร.ม.)
21,673*
1,828
19,845

ปี พ.ศ. 2557
(ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิ .ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57)
5.06
1.04
5.43

ปี พ.ศ. 2558
(ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
54.87
38.07
56.42

หมำยเหตุ: * ทัง้ นี้ พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมของโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตรม. ถึง 21,673 ตรม. หำกมีกำร
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีต่ ำมรูปแบบของผูเ้ ช่ำ อำทิเช่น ในกรณีทม่ี คี วำมต้องกำรเช่ำพืน้ ทีจ่ ำกผูเ้ ช่ำรำยย่อยจำนวนมำก ทำงบริษทั ฯ อำจพิจำรณำแบ่งซอยพื้นที่
ในรูปแบบ Multi-Tenant เพิม่ เติม อันเป็ นผลทำให้พ้นื ที่เช่ำรวมลดลงต่ำกว่ำ 21,673 ตรม. อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มอัตรำค่ำเช่ำของกำรปล่อยเช่ำในรูปแบบ
Multi-Tenant จะสูงกว่ำกำรปล่อยเช่ำพืน้ ทีข่ นำดใหญ่ อันเป็ นผลให้ผลประกอบกำรของโครงกำรมีแนวโน้มดีขน้ึ

ผลกำรดำเนินงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558)

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำอำคำร
สำนักงำน
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวม
รำยได้รวม
ต้นทุนค่ำในกำรดำเนินกำร
กาไรจากการดาเนิ นงาน (ก่อนดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย)
ทีม่ ำ:

ปี พ.ศ. 2557
(ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิ .ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57)
0.09
2.81

ปี พ.ศ. 2558
(ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
2.45
18.35

2.90
3.86
12.33
(8.47)

20.80
27.56
18.38
9.19

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลของพืน้ ทีเ่ ช่ำสำหรับผูเ้ ช่ำทีล่ งนำมในสัญญำเช่ำและลงนำมในสัญญำจองพื้นทีเ่ ช่ำ เกีย่ วกับวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำของผูเ้ ช่ำตำม
ช่วงระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื้นทีท่ ด่ี บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์ตำม
สัญญำตกลงกระทำกำร เมือ่ กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐำน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558) ดังนี้
อายุคงเหลือของสัญญาเช่า

พืน้ ที่ เช่าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
ภำยหลังวันที่ 31 มี.ค. 2562
รวมพืน้ ที่ให้เช่า

6,258
5,537*
3,313
15,108*

สัดส่วนของพืน้ ที่ เช่าที่ จะครบกาหนด
ต่อพืน้ ที่ เช่ารวม
(ร้อยละ)
0.00
0.00
28.87
25.55
15.29
69.71*

ทีม่ ำ: บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ: * พืน้ ทีด่ งั กล่ำวรวมพืน้ ทีช่ นั ้ ที่ 21 – 24 ของโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับ
พืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่ำ ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลำ 3 ปี นบั แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.7 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ)
ทัง้ นี้ ทำงบริษัทฯ คำดกำรณ์ ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถเข้ำลงทุนครัง้ แรกได้ภำยในเดือน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสัญญำเช่ำภำยในเดือน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำช้ำกว่ำ
ช่วงเวลำดังกล่ำว ช่วงเวลำสิน้ สุดสัญญำเช่ำจะเปลีย่ นแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วันที่ 31ก.ค. 2558 พืน้ ทีต่ ำมร่ำงสัญญำตกลงกระทำกำรมีจำนวน 3,742 ตร.ม. มี
ผูเ้ ช่ำทีต่ กลงทำสัญญำจองพืน้ ทีเ่ ช่ำในส่วนดังกล่ำว จำนวน 526 ตร.ม. ทำให้คงเหลือพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่ำ จำนวน 3,216 ตร.ม.
** สัญญำเช่ำทีท่ ำกับผูเ้ ช่ำมีอำยุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่
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ข้อมูลรำยละเอียดของผูเ้ ช่ำ จำแนกตำมประเภทธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพืน้ ทีท่ ด่ี บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลง
ชำระค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์ตำมสัญญำตกลงกระทำกำร เมือ่ กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐำน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)
ประเภทผูเ้ ช่ำพืน้ ที่

พืน้ ทีเ่ ช่ำโดยประมำณ
(ตำรำงเมตร)

อสังหำริมทรัพย์
สือ่ สำรและโทรคมนำคม
หน่วยงำนภำครัฐ
พลังงำน
สือ่ โฆษณำ
สินค้ำอุปโภคบริโภค
อื่นๆ
รวมพืน้ ที่ให้เช่า

3,392*
3,366
2,787
1,900
504
384
2,775
15,108*

สัดส่วนพืน้ ทีเ่ ช่ำจำแนกตำมประเภท
ธุรกิจต่อพืน้ ทีเ่ ช่ำรวม
(ร้อยละ)
15.65
15.53
12.86
8.77
2.33
1.77
12.80
69.71*

ทีม่ ำ: บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ: *พื้นที่ดงั กล่ำวเป็ นพื้นที่ชนั ้ ที่ 21 – 24 ของโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับ
พืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่ำ ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลำ 3 ปี นบั แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.7 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ)
ทัง้ นี้ ทำงบริษัทฯ คำดกำรณ์ ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถเข้ำลงทุนครัง้ แรกได้ภำยในเดือน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสัญญำเช่ำภำยในเดือน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำช้ำกว่ำ
ช่วงเวลำดังกล่ำว ช่วงเวลำสิน้ สุดสัญญำเช่ำจะเปลีย่ นแปลงโดยสอดคล้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558 พื้นที่ตำมร่ำงสัญญำตกลงกระทำกำรมีจำนวน 3,742 ตร.ม.
มีผเู้ ช่ำทีต่ กลงทำสัญญำจองพืน้ ทีเ่ ช่ำในส่วนดังกล่ำว จำนวน 526 ตร.ม. ทำให้คงเหลือพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่ำ จำนวน 3,216 ตร.ม.

ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่จะลงทุน
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โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
สรุปสถำนะอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
(ร้อยละ)
อัตรำกำรเช่ำพื้นที่สำหรับผูเ้ ช่ำทีล่ งนำมในสัญญำเช่ำและลงนำมในสัญญำจองพื้นทีเ่ ช่ำ (ณ วันที่ 31
ก.ค. 2558)
อัตรำกำรเช่ำพืน้ จำกกำรที่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี เู้ ช่ำ

69.95

อัตราการเช่าพืน้ ที่รวม

100.0

30.05

อัตราการเช่าพืน้ สาหรับพืน้ ที่ว่าง

0.0

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
พืน้ ที่เช่า
(ตร.ม.)
8,578

พืน้ ทีเ่ ช่ำรวม (ตร.ม.)

ปี พ.ศ. 2557
(ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิ .ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57)
69.95

ปี พ.ศ. 2558
(ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
69.95

หมำยเหตุ: * อัตรำกำรเช่ำพืน้ ทีค่ ำนวณจำกสัดส่วนระหว่ำงพืน้ ทีเ่ ช่ำทีม่ ผี เู้ ช่ำตลอดปี และพืน้ ทีป่ ล่อยเช่ำทัง้ หมด

ผลกำรดำเนินงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2558)

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพืน้ ทีเ่ ช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก
รำยได้รวม
ต้นทุนค่ำในกำรดำเนินกำร
กาไรจากการดาเนิ นงาน (ก่อนดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย)

ปี พ.ศ. 2557
(ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิ .ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57)
4.50
4.50
0.17
4.33

ปี พ.ศ. 2558
(ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
10.50
10.50
0.29
10.21

ทีม่ ำ:
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ: * โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เปิ ดดำเนินกำรเดือนพฤศจิกำยน ปี 2557

ข้อมูลผูเ้ ช่ำพื้นทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนในครัง้ แรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื้นทีท่ ด่ี บั บลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์ตำมสัญญำตกลงกระทำกำร เมือ่ กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐำน ณ วันที่ 1 ก.ย.
2558)
บริ ษทั
บริษทั ฮิตำชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
รวม

พืน้ ที่ เช่า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
6,000
2,578*
8,578*

ร้อยละของ
พืน้ ที่ ให้เช่า

วันที่ สญ
ั ญาเช่าสิ้ นสุดลง
(เดือน/พ.ศ.)

69.95
30.05
100.00*

ก.ย. 2567
ส.ค. 2561

ทีม่ ำ: ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
หมำยเหตุ: พืน้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวเป็ นพืน้ ที่ ในชัน้ ที่ 5 (บำงส่วน) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ของโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ คิดเป็ นพื้นที่รวมประมำณ 2,578 ตำรำงเมตร
ซึง่ อยู่ระหว่ำงกำรติดต่อหำผูเ้ ช่ำ หำกวันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนยังไม่มผี เู้ ช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวจำกกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับพื้นที่ท่ยี งั
ไม่มผี เู้ ช่ำให้แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลำ 3 ปี นบั แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.7 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ) ทัง้ นี้ ทำง
บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถเข้ำลงทุนครัง้ แรกได้ภำยในเดือน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสัญญำเช่ำภำยในเดือน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำช้ำกว่ำช่วงเวลำ
ดังกล่ำว ช่วงเวลำสิน้ สุดสัญญำเช่ำจะเปลีย่ นแปลงโดยสอดคล้องกัน
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ข้อมูลรำยละเอียดของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีจ่ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื้นทีท่ ด่ี บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
ตกลงชำระค่ำเช่ำให้แก่กองทรัสต์ตำมสัญญำตกลงกระทำกำร เมือ่ กองทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก (โดยมีสมมติฐำน ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)
ประเภทผูเ้ ช่าพืน้ ที่

พืน้ ที่ เช่าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่วนพืน้ ที่ เช่าจาแนกตามประเภท
ธุรกิ จต่อพืน้ ที่เช่ารวม (ร้อยละ)

อุปโภคบริโภค

6,000

69.95

อสังหำริมทรัพย์

2,578*

30.05

รวมพืน้ ที่ ให้เช่า

8,578*

100.00*

ทีม่ ำ: ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
หมำยเหตุ: *พืน้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวเป็ นพืน้ ที่ ในชัน้ ที่ 5 (บำงส่วน) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ของโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ คิดเป็ นพื้นที่รวมประมำณ 2,578 ตำรำงเมตร
ซึง่ อยู่ระหว่ำงกำรติดต่อหำผูเ้ ช่ำ หำกวันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนยังไม่มผี เู้ ช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวจำกกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับพื้นที่ท่ยี งั
ไม่มผี เู้ ช่ำ ให้แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลำ 3 ปี นบั แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.7 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ) ทัง้ นี้ ทำง
บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถเข้ำลงทุนครัง้ แรกได้ภำยในเดือน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสัญญำเช่ำภำยในเดือน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำช้ำกว่ำช่วงเวลำ
ดังกล่ำว ช่วงเวลำสิน้ สุดสัญญำเช่ำจะเปลีย่ นแปลงโดยสอดคล้องกัน
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หมำยเหตุ : อำคำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่บนทีเ่ ช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกับบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ นระยะเวลำ 30 ปี ทัง้ นี้เมื่อ
หมดอำยุสญ
ั ญำเช่ำแล้วกองทรัสต์จะคืนอำคำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ให้แก่เจ้ำของทีด่ นิ หรือทุบตึกตำมแต่จะตกลงกันเมื่อสัญญำสิน้ สุดลง

กำรรับประกันรำยได้
ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมมันใจให้
่
ผู้ลงทุนในกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงที่จะรับประกัน กำไรจำกกำรดำเนิน งำนขัน้ ต่ ำ ที่
กองทรัสต์จะได้รบั จำกสินทรัพย์แต่ละโครงกำร โดยมีรำยละเอียดกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำ และประมำณกำรกำรสนับสนุ นกำไรจำก
กำรดำเนินงำนขันต
้ ่ำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ของผูร้ บั ประกันรำยได้ดงั นี้
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ตัง้ แต่ ว ัน ที่ ก องทรัส ต์ เ ข้ ำ ลงทุ น ใน
ทรัพ ย์ส ิน ถึง วัน ที่ 31 มีน ำคม พ.ศ.
2559 โดยหำกกองทรัส ต์ เ ข้ำ ลงทุ น
ภำยหลังวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2558
วงเงินรับประกันจะลดลงตำมสัดส่วน
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560

กาไรจากการดาเนิ นงาน
ขัน้ ตา่ ต่อปี ที่ รบั ประกัน
(ล้านบาท)

กาไรจากการดาเนิ นงาน
ประมาณจากผูป้ ระเมิ น
ราคา
(ล้านบาท)

ประมาณการการสนับสนุน
กาไรจากการดาเนิ นงานขัน้
ตา่ ของผูร้ บั ประกันรายได้
(ล้านบาท)

81.06
136.55

40.51
107.27

40.55
29.28
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1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566
1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2567
จนถึ ง วั น ที่ ค รบ 9 ปี นั บ แต่ ว ั น ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ โดย
หำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนภำยหลังวันที่
1 กัน ยำยน พ.ศ. 2558 วงเงิน
รับประกันจะเพิม่ ขึน้ ตำมสัดส่วน

138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96

121.44
136.93
142.55
142.36
157.59
161.20
160.89

17.09
8.25
3.84
4.25
-

64.14

74.24

-

กาไรจากการดาเนิ นงาน
ขัน้ ตา่
(ล้านบาท)

กาไรจากการดาเนิ นงาน
ประมาณจากผูป้ ระเมิ น
ราคา
(ล้านบาท)

ประมาณการการสนับสนุน
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ขัน้ ตา่ ของผูร้ บั ประกัน
รายได้
(ล้านบาท)

14.42

13.28

1.14

24.06

22.75

1.30

24.17

23.34

0.83

24.64

23.37

1.27

24.82

23.49

1.33

24.87

24.14

0.73

10.79

10.75

0.04

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ตัง้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ.
2559 โดยหำกกองทรัสต์เข้ำลงทุน
ภำยหลังวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2558
วงเงินรับประกันจะลดลงตำมสัดส่วน
1 เมษำยน พ.ศ. 2559 - 31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
1 เมษำยน พ.ศ. 2560 - 31 มีนำคม
พ.ศ. 2561
1 เมษำยน พ.ศ. 2561- 31 มีนำคม
พ.ศ. 2562
1 เมษำยน พ.ศ. 2562 - 31 มีนำคม
พ.ศ. 2563
1 เมษำยน พ.ศ. 2563 - 31 มีนำคม
พ.ศ. 2564
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564
จนถึงวันทีค่ รบ 6 ปี นับแต่วนั ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ โดย
หำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนภำยหลังวันที่
1 กันยำยน พ.ศ. 2558 วงเงิน
รับประกันจะเพิม่ ขึน้ ตำมสัดส่วน

ทัง้ นี้ ในทุ กๆ สิ้น งวดบัญชีใดๆ หำกก ำไรจำกกำรดำเนิ น งำนตำมจริงจำกสิน ทรัพ ย์ช้ิน ใด ต่ ำ กว่ำกำไรจำกกำรดำเนิน งำนขัน้ ต่ ำซึ่ง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงรับประกันให้ไว้กบั กองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบและชำระส่วนต่ำงระหว่ำง
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กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมจริงและกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ ำให้แก่กองทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตำมงวดกำรจ่ำยเงินปนั ผลและตำม
รำยละเอียดทีร่ ะบุในสัญญำตกลงกระทำกำร
โดยกำไรจำกกำรดำเนินงำนข้ำงต้น หมำยถึง รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุนครัง้ แรก เช่น ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำร ค่ำน้ำ ค่ำไฟ ค่ำทีจ่ อดรถยนต์ ค่ำบริกำรอื่นๆ เป็นต้น ตำมบัญชีทป่ี รำกฏในงบรำยไตรมำสของกองทรัสต์ทผ่ี ่ำนกำรสอบทำนจำก
ผูส้ อบบัญชีหรืองบกำรเงินประจำปีของกองทรัสต์ทผ่ี ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีแล้ว (แล้วแต่กรณี) ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
ดอกเบีย้ รับอันเกิดจำกกำรทีผ่ เู้ ช่ำผิดนัด และ กำไรจำกกำรนำเงินทุนไปลงทุน ปรับปรุงด้วย กำรหักจำนวนเงินรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ของโครงกำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงกำรบำงนำทีผ่ เู้ ช่ำผิดนัดชำระและกำรรับรูร้ ำยได้เพื่อให้รำยได้ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร ลบด้วย จำนวนรวมของ (ก) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของโครงกำรเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงกำรบำงนำ (แล้วแต่กรณี) (ข) ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์และค่ำตัวแทนหรือ
นำยหน้ำ (Agency) เพือ่ จัดหำผูเ้ ช่ำ (ค) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สนิ (Maintenance Expense) (ง) ค่ำภำษีโรงเรือน และภำษีป้ำย
(จ) ค่ำใช้จ่ำยประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Third Party or Public
Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (ฉ) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำร
ดำเนินกำรตำมปกติของโครงกำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง
ไม่ใช่เป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพำะเนื่องจำกเป็นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน ทัง้ นี้ ค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้จะไม่นำมำหักออกจำกรำยได้
จำกกำรดำเนินงำนของโครงกำร SJ Infinite I หรือโครงกำรบำงนำ (แล้วแต่กรณี) (1) ค่ำผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ ค่ำผู้สอบบัญชี
ค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ค่ำธรรมเนียมทรัสตี ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรับและดำรงหน่ วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีจ่ ะต้องจ่ำยให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัท ศูนย์ร บั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่ ำธรรมเนีย มในกำรออกเช็คหรือโอนเงินประโยชน์ ให้แก่ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ รวม
ตลอดจน ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีห่ ำกกองทรัสต์มไิ ด้เป็นเจ้ำของทรัพย์สนิ ไม่จำเป็นต้องมีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว (2) รำยกำรกำไรหรือขำดทุนทำงบัญชี
ทีย่ งั ไม่รบั รูจ้ ำกกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ (3) ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ดั เป็ นค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุน (Capital Expenditure) (4) ต้นทุนทำงกำรเงินของ
กองทรัส ต์ รวมทัง้ ดอกเบี้ย จ่ำย (5) กำรจ่ำยช ำระคืน เงิน ต้น ตำมที่ร ะบุในสัญญำเงิน กู้ (6) ค่ ำใช้จ่ำยเกี่ย วกับกำรจัดกำรประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ รวมทัง้ กำรตัง้ ที่ปรึกษำต่ำงๆ ของกองทรัสต์ท่เี กี่ย วข้องกับกำรดำเนิน เรื่องดังกล่ำว (7) ค่ำเผื่อหนี้ส งสัยจะสูญ และ (8)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์สนิ ในส่วนทีไ่ ม่เป็นสำระสำคัญ สำหรับโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่ำนัน้ และตรำบเท่ำทีด่ บั บลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ข้อมูลผูร้ บั ประกัน และอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ
บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) หรือ ผู้ร บั ประกัน กำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ ำ เป็ นบริษัทจดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ก่อตัง้ ขึน้ ในวันที่ 25 กันยำยน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ณ สิน้ งวดวันที่ 31 ธันวำคม
2557 จำนวน 963.89 ล้ำนบำท และได้มกี ำรจำหน่ ำยหุ้นเพิม่ ทุนในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2558 ทำให้มที ุนจดทะเบียน ณ สิ้นงวดวันที่ 30
มิถุนำยน 2558 จำนวน 1,431.23 ล้ำนบำท และมีทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,314.40 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรพัฒนำคลังสินค้ำ
ศูนย์กระจำย สินค้ำ และโรงงำนเพือ่ ให้เช่ำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ จำกกำรทีด่ บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้เข้ำไปซื้อหุน้ ของบริษั ท เหม
รำชพัฒนำทีด่ นิ จำกัด (มหำชน) (“เหมรำชฯ”) และได้มำซึ่งหุน้ จำนวนร้อยละ 92.88 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั เหมรำชฯ เมือ่ วันที่
20 เมษำยน 2558 นัน้ ถือเป็ นกำรต่อยอดธุรกิจครัง้ สำคัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เนื่องจำกทำให้ดบั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
สำมำรถให้บ ริก ำรแก่ ลูก ค้ำ ได้ค รบวงจรมำกขึ้น ทัง้ ในด้ำ นธุ ร กิจ นิ ค มอุ ต สำหกรรม ซึ่ง ถือ เป็ น กำรขยำยธุ ร กิจ ในแนวดิ่ง (Vertical
Integration) และธุรกิจโรงงำน และคลังสินค้ำสำเร็จรูปให้เช่ำ ซึง่ ถือเป็นกำรขยำยธุรกิจในแนวรำบ (Horizontal Integration) และยังเป็ นผล
ให้มฐี ำนรำยได้ประจำทีส่ งู จำกธุรกิจให้บริกำรสำธำรณูปโภคและธุรกิจไฟฟ้ำทีบ่ ริษทั เหมรำชฯ ได้ร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรผลิตไฟฟ้ำชัน้
นำทีห่ ลำกหลำย ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของหุน้ กู้ (Credit Rating)
โดยบริษทั ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็น BBB+ (tha) เมือ่ วันที่ 19 พฤษภำคม 2558
โดยจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนฐำนะทำงกำรเงิน และกระแสเงินสดทำงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เป็นบริษทั ทีม่ ผี ลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับทีด่ แี ละมีฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
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มูลค่าทรัพย์สินและราคาประเมิ น
มูลค่ำและรำคำประเมินของทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินประเภท
ที่ดินสิ่ งปลูกสร้าง
และงานระบบใน
โครงการ
โครงกำร เอสเจ
อินฟินิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์
โครงกำร บำงนำ บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์
รวม

ราคาประเมิ นวิ ธีการรายได้
ราคาประเมิ นตาม
(ล้านบาท)
วิ ธีคิดต้นทุนทดแทน (ล้านบาท )
มูลค่าสูงสุดที่
บริ ษทั
บริ ษทั
รูปแบบการ กองทรัสต์จะ
แกรนด์ แอสเซท
แกรนด์ แอสเซท
ลงทุน/
เข้าลงทุน* บริ ษทั ทีเอพี แวลู แอดไวเซอรี่ บริ ษทั ทีเอพี แวลู แอดไวเซอรี่
ประเภท
(ล้านบาท)
เอชัน่ จากัด**
จากัด***
เอชัน่ จากัด**
จากัด***
กรรมสิทธิใน
2,110.8
1,965
1,904
1,840
1,855
์
ทีด่ นิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำง
สิทธิกำรเช่ำ
279.2
266
258
199
193
ทีด่ นิ และ
กรรมสิทธิใน
์
สิง่ ปลูกสร้ำง
2,390
2,231
2,162
2,039
2,048

หมำยเหตุ: * ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำยธุรกรรมต่ำงๆ
** รำคำประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ของบริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จำกัด ณ วันที่ 7 พฤษภำคม 2558
*** รำคำประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ของบริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ณ วันที่ 30 เมษำยน 2558

การจัดหาผลประโยชน์
WHAREM ในฐำนะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบำยในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ดังนี้


กำรบริหำรทรัพย์สนิ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตำมผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับ
งบประมำณประจำปี รวมถึงผลประกอบกำรของกองทรัสต์ในอดีต เพื่อให้กองทรัส ต์ได้รบั กำไรจำกกำรดำเนินงำน หำกผล
ประกอบกำรของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะวิเครำะห์เพือ่ หำสำเหตุรวมถึงปรับปรุงและ
พัฒนำแผนกำรดำเนินงำน เพือ่ ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีค่ ำดกำรณ์
 กำรกำหนดค่ำเช่ำให้เหมำะสม
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน พร้อมทัง้ ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
 กำรเพิม่ ศักยภำพของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนโดยกำรดูแลรักษำพืน้ ทีข่ องโครงกำรและพัฒนำปรับปรุงภำพลักษณ์ของ
ทรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวออกให้เช่ำ โดยในเบือ้ งต้นจะแต่งตัง้ บริษทั ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็น
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) และเป็ นนำยหน้ำ (Agency) ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำในโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ และแต่งตัง้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ให้เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) ในโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ตำมลำดับ ตำมนโยบำยของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
จำกรูปแบบกำรจัดหำผลประโยชน์ทไ่ี ด้กล่ำวไปแล้ว รำยได้และกระแสเงินสดหลักทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกได้แก่ รำยได้ค่ำเช่ำพื้นทีอ่ ำคำรสำนักงำน และรำยได้ค่ำเช่ำพื้นทีเ่ ชิงพำณิชย์ โดยจะแบ่งออกเป็ นสัญญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสัญญำเช่ำมำตรฐำนระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งมีกำรกำหนดค่ำเช่ำแบบคงทีต่ ลอดสัญญำเช่ำ ในส่วนของสัญญำเช่ำ
ระยะยำวกว่ำ 3 ปี ซึง่ มีใช้กบั ผูเ้ ช่ำเพียงไม่กร่ี ำยนัน้ จะมีกำรขึน้ ค่ำเช่ำเป็นลำดับขัน้ ระหว่ำงช่วงอำยุสญ
ั ญำ
อย่ำงไรก็ดี กองทรัสต์จะยินยอมให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ใช้พน้ื ทีใ่ นโครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นทีต่ งั ้ ของสำนักงำน
ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และเป็นสถำนทีป่ ระชุมต่ำงๆ ในกิจกำรของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ โดยไม่เรียกเก็บค่ำใช้สถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค และ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
โครงกำรตัง้ อยู่ท่ำมกลำงสำนักงำนใหญ่ของกลุ่มธุรกิจในอุตสำหกรรมพลังงำน โทรคมนำคม สือ่ สำร และธนำคำร ซึง่ มีกำรขยำยธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงมีควำมต้องกำรพืน้ ทีส่ ำนักงำนเพือ่ รองรับกำรขยำยตัวอยู่เสมอ นอกจำกนี้ ยังมีบริษทั ทีอ่ ยู่ในกระบวนกำรสำยกำรผลิต (Supply
Chain) ของกลุ่มธุรกิจดังกล่ำว ทีต่ อ้ งกำรโยกย้ำยพืน้ ทีใ่ นกำรให้บริกำรมำอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพือ่ ควำมสะดวกในกำรติดต่อทำงธุรกิจ
โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้แก่กลุ่มบริษทั ข้ำมชำติ (MNCs) ซึ่งมำตัง้ ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย และมีควำมต้องกำรพื้นที่สำนักงำนที่อยู่
ท่ำมกลำงศูนย์กระจำยสินค้ำ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำ และกำรเดินทำงสัญจรสำมำรถทำได้สะดวก
ช่องทางการจาหน่ าย
โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ซีบอี ำร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นผู้มปี ระสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในตลำดอสังหำริมทรัพย์ ให้เป็ น
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ (Property Manager) เพื่อทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรทีด่ นิ และอำคำรในโครงกำรและจัดหำผูส้ นใจทีจ่ ะเช่ำพื้นทีข่ อง
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ให้เป็ นผูบ้ ริหำรโครงกำรดังกล่ำว เนื่องจำกดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีสำยสัมพันธ์อนั ดี
กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีใ่ ช้บริกำรอำคำรคลังสินค้ำในพืน้ ทีด่ งั กล่ำว
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
กำรลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกำศ และคำสังที
่ ่เกี่ยวข้อง ตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนดหรือจะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป นโยบำยกำรลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
นโยบำยกำรลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรัส ต์มนี โยบำยกำรลงทุน ในทรัพ ย์ส ิน หลักประเภทอสังหำริมทรัพ ย์ห รือ สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพ ย์ (รวมถึงสิทธิกำรเช่ำช่ว ง
อสังหำริมทรัพย์) และทรัพย์สนิ อันเป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว ซึ่งรวมถึงสิง่ ปลูกสร้ำงและทรัพย์สนิ อื่นๆ
อันเป็ นส่วนควบของทีด่ นิ และอำคำร เครื่องมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรัพย์สนิ อื่นที่ เกีย่ วข้อง เกีย่ วเนื่องและจำเป็ นต่อกำรใช้
ประโยชน์ของอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว ประเภททรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ อำคำรสำนักงำน อสังหำริมทรัพย์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องกั บ
กำรสนับสนุ นหรือส่ งเสริมธุรกิจพัฒนำและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ และทรัพ ย์สนิ อื่นใดที่อำจส่ง เสริมกำรลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี้
1. กองทรัสต์จะต้องลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพือ่ ได้มำซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง
2. อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนและได้มำต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพำทใดๆ
3. กำรทำสัญญำเพือ่ ให้ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มขี อ้ ตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทีอ่ ำจมีผลให้กองทรัสต์
ไม่สำมำรถจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ในรำคำยุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ำรจำหน่ำย)
4. อสังหำริมทรัพย์ท่ไี ด้มำต้องพร้อมจะนำไปจัดหำประโยชน์ คิดเป็ นมูลค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญำตเสนอขำยรวมทัง้ จำนวนเงินกูย้ มื ทัง้ นี้ กองทรัสต์อำจลงทุนในโครงกำรทีย่ งั ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จได้ โดย
มูลค่ำของเงินลงทุนทีจ่ ะทำให้ได้มำและใช้พฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปจัดหำประโยชน์ ต้องไม่เกิ นร้อยละสิบ
(10) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ ) และต้องแสดงได้ว่ำจะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพือ่ กำรพัฒนำดังกล่ำว โดยไม่กระทบกับควำมอยู่รอดของกองทรัสต์ดว้ ย
5. อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนต้องผ่ำนกำรประเมินมูลค่ำ
6. อสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ได้มำต้องมีมลู ค่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำห้ำร้อยล้ำน (500,000,000) บำท
7. ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนเพือ่ ให้ได้มำซึง่ สิทธิครอบครองโดยกำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ หรือ เช่ำอำคำร หรือ โรงเรือน หรือ
สิง่ ปลูกสร้ำงที่ผู้ให้เช่ำมิได้เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิตำมโฉนดที
ด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์
์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ต้องจัดให้มบี ริษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ บั ประกันควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรบอกเลิกสัญญำของเจ้ำของ
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อสังหำริมทรัพย์ หรือผูม้ สี ทิ ธิครอบครองดังกล่ำว หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มไิ ด้จดั ให้มกี ำรรับประกันควำมเสียหำยเพื่อป้องกัน
ควำมเสียหำย
8. ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ ไ ด้ม ำซึ่ง กรรมสิท ธิใ์ นอสัง หำริม ทรัพ ย์ และผู้จ ัด กำรกองทรัส ต์ ป ระสงค์ จ ะจัด หำผลประโยชน์ จ ำก
อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำของเดิม ผู้จดั กำรกองทรัสต์ต้องกำหนดค่ำเช่ำที่เรียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมใน
ลักษณะทีเ่ ป็นธรรมเนียมทำงค้ำปกติเสมือนเป็นกำรทำธุรกรรมกับคู่คำ้ ทัวไปที
่ เ่ ป็นบุคคลภำยนอก
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม
กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมทีก่ ำหนดไว้ผ่ำนกำรถือหุน้ ในบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ โดยกำรลงทุนดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. กองทรัสต์ต้องถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบเก้ำ (99) ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดและไม่น้อย
กว่ำร้อยละเก้ำสิบเก้ำ (99) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2. แสดงได้ว่ำมีมำตรกำรหรือกลไกทีจ่ ะทำให้ทรัสตีและผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์สำมำรถดูแลและควบคุมให้บริษทั ดังกล่ำวมีกำรประกอบ
กิจกำรเป็ นไปตำมสัญญำนี้ และหลักเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นทีเ่ กี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนดในทำนองเดียวกับกรณีทก่ี องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทำงตรง
การแข่งขัน
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในเขตพืน้ ทีบ่ ริเวณพหลโยธินและวิภำวดีรงั สิต
จำกกำรสำรวจตลำดอำคำรสำนักงำนพื้นที่บริเวณพหลโยธินและวิภำวดีรงั สิต ณ สิ้นปี 2557 พบว่ำมีจำนวนอุปทำนรวมรำว 324,754
ตำรำงเมตร จำกทัง้ หมด 18 อำคำร อุปทำนส่วนใหญ่รำว 318,907.92 ตำรำงเมตร เป็ นอุปทำนจำกอำคำรทีไ่ ด้เปิดให้บริกำรก่อนปี พ.ศ.
2554 ในปี 2557 มีอำคำรสำนักงำนเปิดใหม่ ได้แก่ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสเนสคอมเพล็กซ์ อุปทำนอำคำรสำนักงำนทีม่ อี ำยุน้อยทีส่ ุด มี
พืน้ ทีร่ ำว 21,673 ตำรำงเมตร โดยอำคำรนี้เดิมได้ใช้ชอ่ื ว่ำอำคำรอิควิ นอกซ์ ดิ ออฟฟิศ เพลส ตัง้ อยู่บริเวณแยกถนนพหลโยธินตัดกับถนน
วิภำวดี-รังสิต ตัวอำคำรมีควำมสูง 30 ชัน้ ตัง้ อยู่ห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบีทเี อสจตุจกั รประมำณ 350 เมตร และคำดว่ำจะมีโครงกำรอำคำร
สำนักงำนให้เช่ำเกิดขึน้ เพิม่ อีก 1 อำคำรภำยในปีพ.ศ. 2560 โดยอำคำรดังกล่ำวมีพ้นื ทีใ่ ห้เช่ำรำว 12,250 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บนบริเวณ
ถนนพหลโยธิน
เมือ่ พิจำรณำอุปสงค์และอัตรำกำรเช่ำในพื้นทีพ่ บว่ำ อำคำรสำนักงำนในพื้นทีพ่ หลโยธินและวิภำวดีรงั สิต ณ สิ้นปี 2557 ได้ถูกเช่ำคิดเป็ น
พืน้ ทีป่ ระมำณ 300,711 ตำรำงเมตรจำกพืน้ ทีอ่ ุปทำนทัง้ หมด 324,754 ตำรำงเมตร คิดเป็ นอัตรำกำรเช่ำประมำณร้อยละ 92.6 โดยมีพ้นื ที่
อำคำรสำนักงำนว่ำงประมำณ 24,043 ตำรำงเมตรโดยอัตรำกำรเช่ำปรับลงจำกปี พ.ศ. 2556 ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 95.5 เนื่องจำกมีอุปทำนอำคำร
สำนักงำนใหม่เพิม่ เข้ำมำ และยังมีพ้นื ทีเ่ หลือว่ำงให้เช่ำ อย่ำงไรก็ตำมจำนวนกำรใช้พ้นื ทีอ่ ำคำรสำนักงำนเพิม่ ขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2556 มี
กำรใช้พน้ื ทีอ่ ำคำรสำนักงำนรำว 289,443 ตำรำงเมตร โดยคิดเป็นจำนวนพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกเช่ำเพิม่ ประมำณ 9,702 ตำรำงเมตรในปี พ.ศ. 2557
เมื่อจำแนกประเภทของ อุ ปทำน อุปสงค์ ของอำคำรสำนักงำนตำมเกรดอำคำร ณ สิ้นปี 2557 แล้ว พบอำคำรสำนักงำนเกรดบีโดยมี
อุปทำนทัง้ สิ้นประมำณ 198,669 ตำรำงเมตรจำกอำคำรทัง้ หมด 14 อำคำร คิดเป็ นร้อยละ 61 ของพื้นทีอ่ ำคำรสำนักงำนในพื้นทีด่ งั กล่ำว
ทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลืออีกรำว 126,085 ตำรำงเมตรหรือร้อยละ 39 จำกอำคำรสำนักงำน 4 อำคำรเป็ นพื้นอำคำรสำนักงำนเกรดเอ ในขณะที่
อัตรำกำรใช้พ้นื ทีอ่ ำคำรสำนักงำนเกรดเอ มีอตั รำกำรใช้พ้นื ที่สูงถึงรำวร้อยละ 96.7 ส่วนเกรดบีอยู่ทร่ี ้อยละ 90.1 พื้นทีอ่ ำคำรสำนักงำน
เกรดเอถูกเช่ำไปรำว 121,953 ตำรำงเมตร มีพ้นื ทีว่ ่ำงเพียง 4,132 ตำรำงเมตร ส่วนพื้นทีอ่ ำคำรสำนักงำนเกรดบีถูกเช่ำไปรำว 178,758
ตำรำงเมตร มีพน้ื ทีว่ ่ำงรำว 19,911 ตำรำงเมตร
ด้ำนอัตรำค่ำเช่ำจำกกำรสำรวจในช่วงสิน้ ปี พ.ศ. 2557 อัตรำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนเฉลีย่ อยู่ท่ี 519 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ปรับขึน้ ใน
อัตรำร้อยละ 5.1 จำกปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ท่ี 494 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อำคำรสำนักงำนเกรดเอมีอตั รำค่ำเช่ำเฉลี่ยอยู่ท่รี ำว 656
บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิม่ ขึ้นในอัตรำร้อยละ 2.8 จำกปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ท่ี 638 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ส่วนอำคำร
สำนักงำนเกรดบี มีรำคำค่ำเช่ำเฉลีย่ อยู่ทร่ี ำว 480 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตรำร้อยละ 6.9 จำกปี พ.ศ. 2556 ทีอ่ ยู่ท่ี
449 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
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อาคารสานักงานในบริเวณใกล้เคียง ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ขนาดพื้นทีเ่ ช่ามากกว่า
20,000 ตร.ม.)
อัตราค่าเช่า
บริ เวณ
พืน้ ที่ เช่า (ตร.ม.)
อัตราการเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
รสำ ทำวเวอร์ 1
ถนนพหลโยธิน
21,700
100.0%
600.00
รสำ ทำวเวอร์ 2
ถนนพหลโยธิน
24,000
98.8%
725.00
ชินวัตรทำวเวอร์ 3
ถนนพหลโยธิน
43,000
95.2%
600.00
ปิยวรรณทำวเวอร์
ถนนพหลโยธิน
21,700
100.0%
425.00
ซันทำวเวอร์ เอ
ถนนวิภำวดี
24,605
100.0%
650.00
ซันทำวเวอร์ บี
ถนนวิภำวดี
34,480
94.9%
650.00
เล้ำ เป้ง หงวน
ถนนวิภำวดี
31,564
100.0%
525.00
ทีม่ ำ:

ฝำ่ ยวิจยั และทีป่ รึกษำกำรพัฒนำโครงกำร บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

แนวโน้มธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าบริเวณพหลโยธินและวิภาวดีรงั สิต
สำหรับแนวโน้มในอนำคต อัตรำกำรเช่ำอำคำรสำนักงำนยังคงในอัตรำทีน่ ่ ำพึงพอใจ กล่ำวคือ โดย ณ สิ้นปี 2557 มีอตั รำกำรเช่ำทีส่ ูงถึง
ร้อยละ 92.6 และมีพน้ื ทีว่ ่ำงเหลือให้เช่ำเพียงแค่ 24,043 ตำรำงเมตร ในขณะทีอ่ ตั รำกำรใช้พ้นื ทีโ่ ดยเฉลีย่ ต่อปี ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 สูงกว่ำ
10,000 ตำรำงเมตร พืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนใหม่ทจ่ี ะแล้วเสร็จอีกภำยใน 2 ปี มีพน้ื ทีเ่ พียงแค่ 12,250 ตำรำงเมตร ซึ่งไม่น่ำจะกระทบต่อยอด
ั บนั
พืน้ ทีค่ งเหลือในปจจุ
ในส่วนอัตรำกำรเช่ำ มีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึ้น โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 อัตรำค่ำเช่ำปรับตัวเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ในอัตรำร้อยละ 5.1 ซึ่งคำดว่ำ
อัตรำค่ำเช่ำจะปรับตัวสูงกว่ำนี้ในอีก 3 – 4 ปีขำ้ งหน้ำ เนื่องจำกกำรพัฒนำทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนให้เช่ำในบริเวณนี้ค่อนข้ำง
น้อย กำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชนระบบรำงในบริเวณพื้นที่ศกึ ษำจะเพิม่ ควำมสะดวกในกำรเดินทำง อีกทัง้ กำรขยำยตัวของเมืองใน
อนำคต น่ำจะส่งผลให้กำรพัฒนำอำคำรสำนักงำนในบริเวณนี้มแี นวโน้มดีขน้ึ เรือ่ ยๆ
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำในเขตพืน้ ทีบ่ ริเวณบำงนำ-ตรำด
จำกกำรสำรวจตลำดอำคำรสำนักงำนพืน้ ทีบ่ ริเวณบำงนำ-ตรำด ณ สิน้ ปี 2557 พบว่ำมีจำนวนอุปทำนรวมรำว189,129.05 ตำรำงเมตร จำก
ทัง้ หมด 11 อำคำร อุปทำนทัง้ หมดเป็นอุปทำนจำกอำคำรทีไ่ ด้เปิดให้บริกำรก่อนปี พ.ศ. 2554 และเป็นอำคำรสำนักงำนเกรดบีทงั ้ หมด โดย
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 จนถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2557 ไม่พบอุปทำนเพิม่ เติมเข้ำมำในบริเวณนี้แต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำจะมีโครงกำรอำคำร
สำนักงำนให้เช่ำเกิดขึน้ เพิม่ อีก 1 อำคำรภำยในปี พ.ศ. 2559 โดยอำคำรแห่งนี้มพี ้นื ทีใ่ ห้เช่ำรำว 31,880 ตำรำงเมตร ตัง้ อยู่บนบริเวณแยก
ตัดถนนสุขมุ วิท กับถนนบำงนำ-ตรำด
เมือ่ พิจำรณำอุปสงค์และอัตรำกำรเช่ำในพื้นทีพ่ บว่ำ อำคำรสำนักงำนในพื้นทีบ่ ำงนำ-ตรำด ณ สิ้นปี 2557 ได้ถูกเช่ำคิดเป็ นพื้นทีป่ ระมำณ
176,488 ตำรำงเมตร จำกพื้น ที่อุ ปทำนทัง้ หมด 189,029 ตำรำงเมตร คิดเป็ น อัต รำกำรเช่ำประมำณร้อ ยละ 93.4 โดยมีพ้นื ที่อ ำคำร
สำนักงำนว่ำงประมำณ 12,541 ตำรำงเมตรโดยอัตรำกำรเช่ำปรับขึน้ จำกปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.4 ในขณะทีส่ ่วนของรำคำค่ำเช่ำ
อำคำรสำนักงำนเฉลีย่ มีกำรปรับขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2557 เฉลีย่ อยู่ท่ี 400 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ปรับขึน้ ในอัตรำร้อยละ
5.3 จำกปี พ.ศ. 2556 ซึง่ อยู่ท่ี 380 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
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อาคารสานักงานในบริเวณบางนา ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เนชัน่ ทำวเวอร์
ไพโรจน์กจิ จำ ทำวเวอร์
เอ็ม ดี ทำวเวอร์
เอ็ม อี ซี ทำวเวอร์
แอมเพิล ทำวเวอร์
บำงนำ ทำวเวอร์ เอ
บำงนำ ทำวเวอร์ บี
บำงนำ ทำวเวอร์ ซี
อำคำร กุหลำบ
อำคำร เอ. พี. นครินทร์
อำคำรเตียวฮง บำงนำ
ทีม่ ำ:

บริ เวณ
44,719.05
20,890.00
20,934.00
18,560.00
18,000.00
17,918.00
13,700.00
9,410.00
8,746.00
8,672.00
7,580.00

พืน้ ที่ เช่า (ตร.ม.)
90.4
84.8
98.6
87.8
89.2
99.3
100.0
100.0
96.0
62.5
85.2

อัตราการเช่า
490
350
450
450
500
480
480
480
350
250
350

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
เนชัน่ ทำวเวอร์
ไพโรจน์กจิ จำ ทำวเวอร์
เอ็ม ดี ทำวเวอร์
เอ็ม อี ซี ทำวเวอร์
แอมเพิล ทำวเวอร์
บำงนำ ทำวเวอร์ เอ
บำงนำ ทำวเวอร์ บี
บำงนำ ทำวเวอร์ ซี
อำคำร กุหลำบ
อำคำร เอ. พี. นครินทร์
อำคำรเตียวฮง บำงนำ

ฝำ่ ยวิจยั และทีป่ รึกษำกำรพัฒนำโครงกำร บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

แนวโน้มธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าบริเวณบางนา-ตราด
แนวโน้มธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำในกรุงเทพมหำนครค่อนข้ำงดีมำก ทัง้ นี้เนื่องจำกอุปทำนมีจำนวนน้อยและอุปสงค์เพิม่ ขึน้ ทำให้พ้นื ที่
เหลือสำหรับเช่ำมีน้อย ส่งผลให้รำคำค่ำเช่ำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ในระยะเวลำ 3-5 ปี จำกกำรทีอ่ ุปทำนอำคำรสำนักงำนเริม่ ขำดแคลน
และทีด่ นิ สำหรับกำรพัฒนำในบริเวณศูนย์กลำงธุรกิจขำดแคลน หรือ หำกหำได้กม็ รี ำคำแพง จะส่งผลให้ทำเลรอบนอกศูนย์กลำงธุรกิจทีม่ ี
กำรเดินทำงเข้ำสู่เมืองสะดวกปรับตัวดีข้นึ บำงนำทีจ่ ริงแล้วมิใช่บริเวณที่เป็ นทีน่ ิยมด้ำนอำคำรสำนักงำน หำกแต่กำรก่อสร้ำงสนำมบิน
สุ ว รรณภูม ิ อีก ทัง้ กำรพัฒ นำของทำงภำคเอกชน ส่ งเสริม ให้บ ริเ วณนี้ เ ริ่ม มีค วำมสะดวก อีก ทัง้ บริเ วณนี้ ย ัง เป็ น บริเ วณที่ใ กล้นิ ค ม
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง นิคมอุตสำหกรรมบำงปู นิคมอุตสำหกรรมบำงประกง
นอกจำกนี้บำงนำยังอยู่ใจกลำงระหว่ำงอีสเทิร์นซีบอร์ด และ กรุงเทพมหำนคร ส่งผลให้บริเวณนี้เป็ นที่น่ำสนใจสำหรับกำรจัดตัง้ อำคำร
สำนักงำนที่มฐี ำนกำรผลิตในนิคมบริเวณนัน้ ๆ อุปทำนคงเหลือ ณ บริเวณนี้เหลือเพียง 12,541 ตำรำงเมตร ส่งผลให้นักพัฒนำอำคำร
สำนักงำนมองว่ำบริเวณนี้มโี อกำส จึงเตรียมพัฒนำอำคำรสำนักงำนในบริเวณนี้ ระดับรำคำค่ำเช่ำค่อนข้ำงปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงรวดเร็ว โดย
ปรับขึ้นในอัตรำร้อยละ 5.2 จำกปีท่ผี ่ำนมำ อยู่ทร่ี ะดับ 400 บำท ต่อ ตำรำงเมตร และคำดว่ำระดับรำคำจะปรับตัวขึน้ สูงกว่ำนี้ในอนำคต
เนื่องจำกระดับรำคำค่ำเช่ำของโครงกำรทีจ่ ะเปิดใหม่ควรเปิดรำคำเสนอไม่ต่ำกว่ำ 600 บำท ต่อ ตำรำงเมตร จึงจะคุม้ ค่ำทุน ส่งผลให้รำคำ
ค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนในบริเวณนี้ปรับตัวเพิม่ อย่ำงแน่นอน
โครงการในอนาคต

ไม่ม ี

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจำกดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมควำมสัมพันธ์เชิงกำรถือหุน้ กับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ขำ้ งต้น ดัง นัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งผู้บ ริห ำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ แ ละกองทรัส ต์ ในกรณี ท่ีจ ะมีก ำรท ำธุ ร กรรมระหว่ ำ งกองทรัส ต์ ก ับ ผู้บ ริห ำร
อสังหำริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ ดังนี้
1. เงือ่ นไขและข้อกำหนดทัวไปของกองทรั
่
สต์ในกำรเข้ำทำธุรกรรมกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์มดี งั ต่อไปนี้
1.1 ในกำรทำธุรกรรม จะมีกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยที่เกีย่ วข้องและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ี
ทีส่ ุดของกองทรัสต์
1.2 ธุรกรรมทีก่ องทรัสต์จะทำกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมทีใ่ ช้รำคำทีม่ คี วำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
1.3 บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียกับกำรทำธุรกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจะต้องไม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและตัดสินใจเข้ำทำ
ธุรกรรม
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1.4 กำรคิดค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์ กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ ต้องใช้รำคำและอัตรำทีเ่ ป็ นธรรม
และมีควำมสมเหตุสมผล
2. กำรอนุมตั กิ ำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ตอ้ งผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
2.1 ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำเป็นธุรกรรมทีเ่ ป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ในกรณีทเ่ี ป็นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่ำเกินกว่ำ 1 (หนึ่ง)ล้ำนบำท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สำม) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
2.3 ในกรณีทเ่ี ป็นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่ำตัง้ แต่ 20 (ยีส่ บิ ) ล้ำนบำทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สำม) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ในกรณีทธ่ี ุรกรรมทีก่ องทรัสต์ทำกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ เป็นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก กำรคำนวณมูลค่ำ
จะคำนวณตำมมูลค่ำกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ หมดของแต่ละโครงกำรทีท่ ำให้โครงกำรนัน้ ๆ พร้อมจะหำรำยได้ซง่ึ
รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงกำรนัน้ ด้วย
3. นโยบำยกำรทำรำยกำรกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
3.1 กำรทำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะต้องกระทำภำยใต้เงือ่ นไขทีม่ คี วำมเป็นธรรม
และมีควำมเหมำะสมและเป็นไปตำมเงือ่ นไขและข้อกำหนดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์
3.2 นอกจำกนี้กองทรัสต์จะดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมทีท่ ำกับผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด
หลักทรัพย์ รวมทัง้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและในรำยงำนประจำปี
ของกองทรัสต์ดว้ ย
ั
4. แนวทำงกำรกำกับดูแล เพือ่ ป้องกันปญหำควำมขั
ดแย้งทำงผลประโยชน์ อันเนื่องมำจำกอสังหำริมทรัพย์อน่ื ภำยใต้กำรจัดกำรของ
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ทอ่ี ำจแข่งขันในทำงธุรกิจกับอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
เนื่องจำก โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึ่งโครงกำรอำคำรสำนักงำน (Office Farm) ซึ่งทำงดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ในฐำนะเจ้ำของทรัพย์สนิ หลักและในฐำนะผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ กำลังดำเนินกำรพัฒนำอำคำรสำนักงำนเพิม่ เติมบนพื้นที่
ด้ำนหลังอำคำร โดยคำดกำรณ์ว่ำจะใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงประมำณ 4-5 ปี ดังนัน้ เมือ่ โครงกำรแล้วเสร็จ จึงอำจเกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำระหว่ำงอำคำรสำนักงำนทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนและอำคำรสำนักงำนทีพ่ ฒ
ั นำขึน้ ใหม่ได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ น
กำรป้องกันควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นนั ้ บริษทั ฯ และดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ได้ตกลงในสัญญำตก
ลงกระทำกำรดังต่อไปนี้
4.1 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะไม่ตดิ ต่อ ชักจูง หรือดำเนินกำรใดๆ เพือ่ ให้ผเู้ ช่ำพื้นทีใ่ นโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เลิกสัญญำเช่ำเพือ่ มำเช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำรขยำยแทน
4.2 ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำเพือ่ เช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำรขยำยดังกล่ำว ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะไม่เป็ นผูด้ ำเนินกำรดังกล่ำวเอง
แต่จะว่ำจ้ำงตัวแทนหรือนำยหน้ำ (Agency) เพื่อเป็ นผูจ้ ดั หำผู้เช่ำในโครงกำรขยำย แต่ทงั ้ นี้ ไม่รวมถึงพื้นที่เ ช่ำในโครงกำร
ขยำยในส่วนทีด่ บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเป็นผูเ้ ช่ำเอง
อีกทัง้ กองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะเข้ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ (“โครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำน”) ก่อนบุคคลอื่น ภำยใต้
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญำตกลงกระทำกำรดังนี้
( ) โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำนทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เป็นเจ้ำของ และ/หรือมีสทิ ธิกำรเช่ำแต่เพียงผูเ้ ดียว
ซึ่งตัง้ อยู่ในที่ดนิ โฉนดเลขที่ 133775 (“โครงกำรบำงนำ 2”) โดยกองทรัสต์มสี ทิ ธิท่จี ะเข้ำลงทุนก่อ นบุคคลอื่นโดยไม่จำกัด
ระยะเวลำ
( ) โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรสำนักงำนทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เป็นเจ้ำของ และ/หรือมีสทิ ธิกำรเช่ำแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยกองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะเข้ำลงทุนก่อนบุคคลอื่นภำยในกำหนดระยะเวลำ 7 (เจ็ด) ปีนบั แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญำมีผลใช้บงั คับ
(สิทธิดงั กล่ำวเรียกว่ำ “สิทธิในกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนก่อนบุคคลอื่น”)
1. ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยประสงค์ทจ่ี ะขำย และ/หรือให้เช่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนให้แก่บุคคลใด บริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) จะทำหนังสือแจ้งคำเสนอของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ไปยังกองทรัสต์ (“ข้อเสนอ
ฯ”) โดยระบุขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขทีส่ ำคัญ และรำคำซื้อขำยในเบื้องต้น เพื่อให้กองทรัสต์พจิ ำรณำว่ำจะเข้ำลงทุนในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำนักงำนหรือไม่
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ทัง้ นี้ กำรจัดทำข้อเสนอฯ ดังกล่ำวของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยต้องอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย และสิทธิในกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนก่อนบุคคลอื่นจะไม่ใช้
บังคับในกรณีดงั ต่อไปนี้
( ) กองทรัสต์ใช้สทิ ธิในกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนก่อนบุคคลอื่นแล้วจะทำให้บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยตกเป็ นผู้
ผิดนัดหรือผิดสัญญำภำยใต้สญ
ั ญำหรือข้อผูกพันใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยเข้ำทำก่อนวันทีล่ งนำมในสัญญำนี้
( ) บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ได้มำภำยหลังวันทีท่ ำสัญญำนี้ซง่ึ มีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะต้องขำยทรัพย์สนิ ของตนหรือให้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อทรัพย์สนิ ของ
ตนแก่บุคคลอื่นใด หรือ บริษทั ย่อยอันเกิดจำกกำรทีบ่ ริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยเข้ำร่วมทุนกับบุคคลใดๆ ภำยหลังวันทีล่ งในสัญญำนี้
( ) กรณีบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะจำหน่ำย จ่ำย โอนหรือให้เช่ำทรัพย์สนิ เพือ่ ร่วมทุนกับบุคคลใดๆ
2. กองทรัส ต์จะแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ ให้บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อ ย (แล้วแต่ กรณี) ทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อ ักษรภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วนั ที่กองทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอฯ จำกบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) หรือภำยใน
ระยะเวลำอื่นทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกันเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
3. ในกรณีทก่ี องทรัสต์รบั ข้อเสนอฯ โดยแจ้งให้บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรภำยในระยะเวลำ
30 (สำมสิบ) ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำตกลงกระทำกำรข้อ 9.3 แล้ว ภำยในระยะเวลำ 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อ ย (แล้ว แต่กรณี ) ได้รบั หนังสือ จำกกองทรัสต์ หรือ ภำยในระยะเวลำอื่น ที่คู่สญ
ั ญำตกลงกันเป็ น ลำยลักษณ์อกั ษร
กองทรัส ต์ และบริษัท ฯ หรือ บริษัท ย่ อ ย (แล้ว แต่ ก รณี ) จะท ำควำมตกลงรำยละเอีย ดของรำคำซื้อ ขำยของโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำนักงำน และข้อกำหนดและเงือ่ นไขอันเป็ นสำระสำคัญในกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำน
รวมทัง้ ดำเนินกำรเรือ่ งต่ำงๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมทีร่ ะบุ ไว้ใน
หนังสือชี้ชวน สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ และประกำศที่เกี่ ยวข้องให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำร
จัด กำรประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ เ พื่อ พิจ ำรณำเรื่อ งดัง กล่ ำ ว (หำกต้อ งมี) ทัง้ นี้ กำรเข้ำ ลงทุ น ในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำนักงำนต้องอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัส ต์ภำยใต้กฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง
4. ภำยหลังกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำตกลงกระทำ
กำรข้อ 9.4 แล้ว คู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ค วำมพยำยำมอย่ ำงดีท่สี ุ ดเพื่อ ดำเนิ น กำรให้กำรเข้ำลงทุ น ในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำนักงำนของกองทรัสต์เป็ นผลสำเร็จภำยในระยะเวลำ 120 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ดำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำตกลงกระทำกำรข้อ 9.4 เสร็จสิ้น หรือ
ภำยในระยะเวลำอื่นที่คู่สญ
ั ญำตกลงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ รวมถึงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ไ ด้รบั อนุ มตั ิจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่ วยงำนรำชกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กำร
ลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ในกรณีท่ี (1) กองทรัสต์ปฏิเสธไม่รบั ข้อเสนอฯ โดยแจ้งให้บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยในระยะเวลำ
ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำตกลงกระทำกำรข้อ 9.3 หรือ (2) กองทรัสต์ไม่แจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ ให้บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในสัญญำตกลงกระทำกำรข้อ 9.3 หรือ (3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ไม่อนุมตั ใิ ห้เข้ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำน หรือ (4) คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยไม่สำมำรถดำเนินกำรให้
กำรเข้ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนสำเร็จภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดไว้ใ นสัญญำตกลงกระทำกำรข้อ 9.5
แล้ว คู่สญ
ั ญำทัง้ ฝำ่ ยตกลงให้ถอื ว่ำสิทธิของกองทรัสต์ทจ่ี ะซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนดังกล่ำวเป็ นอันสิ้นสุดลง และ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) มีสทิ ธิทจ่ี ะขำยหรือให้เช่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยมี
เงือ่ นไขว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปีนบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดระยะเวลำทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำว แล้วแต่กรณี รำคำและข้อกำหนด
และเงือ่ นไขทีเ่ ป็นสำระสำคัญในกำรขำยหรือให้เช่ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนให้แก่บุคคลอื่นจะต้องไม่ดไี ปกว่ำข้อเสนอ
ฯ ทีเ่ สนอให้แก่กองทรัสต์
6. ในกรณีท่ีบริษัท ฯ หรือ บริษัท ย่ อ ย ไม่ไ ด้ทำค ำเสนอฯ ไปยัง กองทรัส ต์ ภ ำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ ) ปี นับ แต่ ว ัน ที่โ ครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำนักงำนได้รบั ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ อ. 6) กองทรัสต์
สำมำรถใช้ส ิทธิในกำรซื้อ โครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนก่อ นบุคคลอื่น โครงกำรหนึ่ง หรือ หลำยโครงกำรของโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำนักงำน โดยทำเป็นคำเสนอซื้อให้บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยระบุขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขทีส่ ำคัญ และรำคำ
ซื้อขำยในเบื้องต้น เพื่อให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำจะให้สทิ ธิแก่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
สำนักงำนหรือไม่ และให้นำข้อ 9.3 ถึง ข้อ 9.5 ของสัญญำตกลงกระทำกำรมำใช้บงั คับกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยเพื่อแจ้งผล
กำรพิจำรณำคำเสนอซื้อดังกล่ำวให้กองทรัสต์ทรำบโดยอนุโลม
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับอสังหำริมทรัพย์
1.1 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
บริษทั ฯ เชือ่ ว่ำก่อนกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรตรวจสอบและสอบทำน (Due Diligence) อสังหำริมทรัพย์ทจ่ี ะ
ได้มำในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ สภำพของอสังหำริมทรัพย์ พิจำรณำเอกสำรสิทธิและสัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง ควำมเหมำะสมต่ำงๆ ในกำรเข้ำ
ลงทุนตำมสมควรแล้ว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำอสังหำริมทรัพย์นนั ้ จะไม่มคี วำมชำรุดบกพร่องใดทีจ่ ะต้องใช้
ค่ำใช้จ่ำยจำนวนมำกในกำรซ่อมแซม หรือบำรุงรักษำ หรือจ่ำยชำระหนี้อ่นื ใดต่อบุคคลภำยนอกนอกจำกทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรนี้ รำยงำน
ของผูเ้ ชีย่ วชำญซึง่ บริษทั ฯ พิจำรณำและถือตำมในฐำนะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจสอบและสอบทำนอำจมีขอ้ ผิดพลำด หรือขำดตก
บกพร่อง เนื่องจำกควำมชำรุดบกพร่องบำงประกำรของอสังหำริมทรัพย์อำจไม่สำมำรถกำหนดให้แน่ ชดั ลงไปได้อนั เป็ นผลมำจำก
ขอบเขตของกำรตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือเทคนิคทีใ่ ช้ ตลอดจนปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซงึ ่ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
กองทรัสต์มกี ำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ สิทธิกำรเช่ำทีด่ นิ ของโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ถนนบำง
นำ-ตรำด กม. 7) ซึ่งมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่อนั เนื่องมำจำกกำร
ประเมินค่ำสิทธิกำรเช่ำ หรือเนื่องจำกสำเหตุอ่นื ใดทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของกองทรัสต์ ดังนัน้ กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำสิทธิกำร
เช่ำดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อมูลค่ำทรัพย์สนิ และมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
1.3 ความเสีย่ งในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ อาจส่งผลให้ผเู้ ช่าพื้นทีอ่ าคารมีจานวนลดลง และการปรับค่าเช่าอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ
กองทรัสต์มรี ำยได้หลักจำกกำรให้เช่ำพืน้ ทีแ่ ละให้บริกำรทีเ่ กีย่ วข้องแก่ผปู้ ระกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่ำพื้นที่ อำคำรสำนักงำน หำก
ในอนำคตกำรประกอบธุรกิจกำรให้เช่ำดังกล่ำวมีกำรแข่งขันที่สูงขึน้ โดยผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนในบริเวณ
ใกล้เคียงกันกับทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ อำจส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่ำในปจั จุบนั หรืออำจเป็ นผูเ้ ช่ำในอนำคต
ของกองทรัสต์มจี ำนวนเปลีย่ นแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อผลประกอบกำรธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และสถำนะ
ทำงกำรเงินของกองทรัสต์
1.4 ความเสีย่ งในการสูญเสียผูเ้ ช่าหลักอาจทาให้รายได้ของกองทรัสต์เปลีย่ นแปลงไป
โครงกำรทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนในครัง้ แรกนี้ มีผเู้ ช่ำหลักของโครงกำรทีล่ งนำมในสัญญำเช่ำและลงนำมในสัญญำจองพื้นทีเ่ ช่ำของ
โครงกำร คือ สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก มีสดั ส่วนกำรเช่ำพื้นทีอ่ ำคำรในโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ร้อยละ
12.86 และบริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) มีสดั ส่วนกำรเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรในโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ร้อยละ 8.65 ของพืน้ ทีเ่ ช่ำอำคำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ บริษทั ฮิตำชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสดั ส่วนกำร
เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรในโครงกำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์อยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 69.95 ของพืน้ ทีเ่ ช่ำอำคำรบำงนำ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ดังนัน้ หำกผูเ้ ช่ำดังกล่ำวยกเลิกสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรก่อนครบกำหนดระยะเวลำ หรือไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื้นที่
และสัญญำให้บริกำรเมื่อสัญญำครบกำหนด และกองทรัสต์ไม่สำมำรถหำผู้เช่ำใหม่มำทดแทนผู้ประกอบกำรดังกล่ำวได้ จะส่งผล
กระทบในด้ำนลบต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงิน และรำยได้ของกองทรัสต์
1.5 ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าทีด่ นิ และคู่สญ
ั ญาของกองทรัสต์
 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระค่ำเช่ำ และ/หรือค่ ำบริกำร และกำรบอกเลิกสัญญำเช่ำ และสัญญำบริกำรก่อ นครบกำหนด
ระยะเวลำตำมสัญญำของผูเ้ ช่ำ
 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ให้เช่ำที่ดนิ ไม่ปฏิบตั ิต ำมสัญญำเช่ำ ซึ่งส่งผลให้กองทรัส ต์ไม่สำมำรถหำประโยชน์ จำกโครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน
 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ จำกทรัพย์สนิ ของโครงกำร เนื่องจำกคู่สญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่
เกีย่ วข้องกับกำรลงทุนและกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
1.6 ความเสีย่ งเรือ่ งรายได้ของกองทรัสต์ ภายหลังภาระผูกพันในการรับประกันรายได้ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญาตกลงกระทาการสิ้นสุดลง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเข้ำทำสัญญำตกลงกระทำกำรกับกองทรัส ต์ โดยตำมสัญญำดังกล่ำวกำหนดให้ดบั บลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ มีหน้ำที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกอันได้แก่ โครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชันตกลงที
่
จ่ ะรับประกันกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำ
ของโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นระยะเวลำ 9 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัส ต์เข้ำลงทุนในโครงกำร และของ
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โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นระยะเวลำ 6 ปี นับแต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในโครงกำร โดยหำกครบกำหนดตำมระยะ
รับประกันกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำของทัง้ สองโครงกำรข้ำงต้นแล้ว (กล่ำวคือ 9 ปีสำหรับโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ และ 6 ปีโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนจะเป็ นไปตำมผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่
แท้จริงของสินทรัพย์ ซึง่ อำจลดลงต่ำกว่ำกำไรขัน้ ต่ำทีด่ บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชันรั
่ บประกันไว้กไ็ ด้ และส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์ ซึง่ ในท้ำยทีส่ ุดแล้วอำจส่งผลผลกระทบต่อกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้
1.7 ความเสีย่ งเกีย่ วกับผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์ทกี ่ องทรัสต์ลงทุนอาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่
อสังหำริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ลงทุน อำจประสบกับเหตุกำรณ์ท่สี ญ
ั ญำเช่ำและสัญญำบริกำรจะครบกำหนดอำยุในช่วงเวลำเดียวกัน
ควำมถีข่ องกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและสัญญำบริกำร และวิธกี ำรคำนวณค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ทำให้กองทรัสต์มคี วำมอ่อนไหวต่อควำม
ผันผวนของรำคำตลำดของค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ซึ่งในช่วงตลำดขำลงอำจนำไปสู่กำรมีอำคำรว่ำงมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รำยได้ของ
กองทรัสต์ลดลง ผูเ้ ช่ำทัง้ หมดอำจไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและสัญญำบริกำร หรื อด้วยสภำวะของตลำด ผูเ้ ช่ำอำจต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร ภำยใต้เงื่อนไขที่กองทรัสต์ได้รบั ประโยชน์ ด้อยลงกว่ำทีเ่ คยได้รบั ตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรที่มอี ยู่ในปจั จุบนั
หำกอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใหม่เมือ่ มีกำรต่ออำยุ หรือเมื่อมีกำรให้เช่ำใหม่ต่ำกว่ำอัตรำที่ คำดว่ำจะได้รบั อย่ำงมีนัยสำคัญแล้ว จะ
ส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกองทรัสต์ นอกจำกนี้ หำกมีผเู้ ช่ำรำยใดบอกเลิกสัญญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร หรือไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำและสัญญำบริกำร บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำกองทรัสต์จะสำมำรถนำอำคำรทีว่ ่ำง
ออกให้เช่ำใหม่ได้ดว้ ยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดิม
1.8 ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
สำหรับธุรกิจกำรให้เช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำน มีควำมจำเป็นทีจ่ ะต้องมีกำรซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สนิ ให้ดูใหม่ ทันสมัยและ
สอดคล้องกับควำมพอใจของลูกค้ำอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้ผใู้ ช้บริกำรและลูกค้ำสนใจเข้ำมำใช้บริกำรในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก
อย่ำงต่อเนื่อง
1.9 ความเสีย่ งเกีย่ วกับความไม่เพียงพอของพื้นทีจ่ อดรถยนต์
ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ กำหนดให้พน้ื ทีจ่ อดรถยนต์สำหรับสำนักงำนบริเวณโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 คันต่อ พื้น ที่ 120 ตำรำงเมตร เศษของ 120 ตำรำงเมตร ให้ค ิดเป็ น 120 ตำรำงเมตร หรือเท่ำกับ 83 คัน ซึ่งปจั จุบนั
โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีพ้นื ทีจ่ อดรถยนต์ จำนวน 89 คัน ด้ำนหลังอำคำร ซึ่งเป็ นจำนวนทีม่ ำกกว่ำตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนดและเป็นไปตำมจำนวนทีร่ ะบุในใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลือ่ นย้ำยอำคำร (แบบ อ. 6) โดยในจำนวน
ดังกล่ำว เป็ นพื้นทีจ่ อดรถยนต์ของ บริษทั ฮิตำชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 78 คัน ตำมเงือ่ นไขในสัญญำเช่ำ ส่วนพื้นที่ให้
เช่ำส่วนทีเ่ หลือในโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ในปจั จุบนั ยังไม่มผี เู้ ช่ำ นอกจำกนี้ เนื่องจำกโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เป็นส่วนหนึ่งของพืน้ ทีโ่ ครงกำรอำคำรสำนักงำน (Office Farm) ซึง่ จะมีกำรพัฒนำอำคำรสำนักงำนเพิม่ เติมในบริเวณดังกล่ำว
โดยจะรวมถึงพืน้ ทีด่ ำ้ นหลังอำคำรซึง่ ใช้เป็นทีจ่ อดรถยนต์ของอำคำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ในปจั จุบนั ดังนัน้ ในช่วงเวลำของ
กำรก่อสร้ำง จึงอำจส่งผลกระทบต่ออำคำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทำให้ผเู้ ช่ำไม่มพี น้ื ทีจ่ อดรถยนต์ อย่ำงไรก็ดี ทำงดับบลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำทีด่ นิ โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะเข้ำทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ กับกองทรัสต์ โดยตำมสัญญำ
ดังกล่ำวกำหนดให้ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มีหน้ำทีใ่ นกำรจัดหำพื้นทีจ่ อดรถยนต์ให้กบั ผูเ้ ช่ำของอำคำร
เป็นจำนวนอย่ำงน้อย 100 คันโดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกกองทรัสต์ ซึง่ เป็นจำนวนทีเ่ กินกว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนด
1.10 ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าอสังหาริมทรัพย์ทกี ่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกไม่ให้ความยินยอมเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาที ่
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์ หรือไม่ต่อสัญญาเช่าและสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกำรเข้ำลงทุนของกองทรัสต์นนั ้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำเดิมจะดำเนินกำรโอนสิทธิหน้ำทีต่ ำมสัญญำเช่ำและ
สัญญำบริกำรกับผูเ้ ช่ำให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะรับโอนสิทธิหน้ำทีแ่ ละเข้ำผูกพันกับผูเ้ ช่ำตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
ดังกล่ำว ณ วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน
1.11 ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เนื่อ งจำกสิทธิกำรเช่ำที่ดิน ของ โครงกำรบำงนำ บิส ซิเนส คอมเพล็กซ์ ที่กองทรัส ต์ จะเข้ำลงทุน ในครัง้ แรก จะไม่ร วมถึงพื้น ที่
ทำงเข้ำออกสู่โครงกำร เนื่องจำก โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึ่งของโฉนดทีด่ นิ ซึ่งเจ้ำของทรัพย์สนิ หลักกำลัง
จัดเตรียมกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรสำนักงำน (Office Farm) พืน้ ทีด่ ำ้ นหลังอำคำร โดยใช้ทำงเข้ำออกเป็ นพื้นทีส่ ่วนกลำง (Common
Area) ร่วมกัน ดังนัน้ เจ้ำของทรัพย์สนิ จึงไม่สำมำรถจัดให้ทำงเข้ำออกเป็ นสิทธิกำรเช่ำของกองทรัสต์ได้ นอกจำกนี้ กำรจดทะเบียน
ภำระจำยอมบนโฉนดทีด่ นิ ฉบับเดียวกันไม่สำมำรถทำได้ตำมกฎหมำย ดังนัน้ จึงอำจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ทำงเข้ำออกมำสู่
อำคำรได้ และส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรของกองทรัสต์
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1.12 ความเสีย่ งจากการทีเ่ จ้าของกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ไม่จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และอาคารโครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ให้แก่กองทรัสต์
ปจั จุบนั ทีด่ นิ และอำคำรโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และ
์
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ตำมลำดับ ซึ่งบริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหำชน) ได้ทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สนิ กับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ โดยมีขอ้ ตกลงว่ำดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
มีสทิ ธิกำหนดให้บริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษทั เมเจอร์ ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) โอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และ
อำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้แก่บุคคลทีด่ บั บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ กำหนด (กล่ำวคือกองทรัสต์ )
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำ บริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน) จะปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำทีต่ กลงไว้กบั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรือไม่ นอกจำกนี้ เนื่องกองทรัสต์มไิ ด้เป็ น คู่สญ
ั ญำกับ
้
บริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) กองทรัสต์จงึ ไม่สำมำรถฟองบังคับให้บริษทั
เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำทีต่ กลงไว้กบั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ ได้โดยตรง ซึ่งหำกบริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ไม่จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้แก่กองทรัสต์ จะส่งผลให้กองทรัสต์ไม่
สำมำรถรับโอนกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ และอำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ได้ ทัง้ นี้ สัญญำจะซื้อจะขำยทีด่ นิ
พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง กองทรัสต์โดยทรัสตี และดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
กำหนดให้เป็นหน้ำทีข่ องดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในกำรดำเนินกำรให้บริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด และบริษทั เมเจอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) ทำกำรจดทะเบียนกำรโอนกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และอำคำรโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ให้แก่กองทรัสต์ ซึง่ หำกดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชันไม่
่ สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ กองทรัสต์ (โดยไม่กระทบต่อสิทธิและ
กำรเยียวยำภำยใต้สญ
ั ญำดังกล่ำว) มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกสัญญำดังกล่ำว
1.13 ความเสีย่ งจากการใช้อาคารผิดประเภทของโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
อำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ ภำยใต้พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522 ซึง่ ในใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลือ่ นย้ำยอำคำรของอำคำรดังกล่ำว ระบุว่ำเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็ น
“อำคำรชุดสำนักงำน” และ “อำคำรชุดพำณิชย์” ซึ่งอำจมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะถูกตีค วำมว่ำ อำคำรสำนักงำนโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ต้องใช้ประโยชน์ เพื่อเป็ นอำคำรชุดภำยใต้พระรำชบัญญัติอำคำรชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งตัง้ แต่เปิดดำเนินกำรใน
เดือน มิถุนำยน 2557 เป็นต้นมำ อำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้ประโยชน์ เป็ นอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
โดยมิได้จดทะเบียนเป็ นอำคำรชุดภำยใต้พระรำชบัญญัตอิ ำคำรชุด พ.ศ. 2522 แต่อย่ำงใด โดยหำกหน่ วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องมี
ควำมเห็นว่ำอำคำรโครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้งำนผิดประเภทจำกทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือเคลือ่ นย้ำยอำคำรแล้ว ภำยใต้พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ผูฝ้ ่ำฝื นจะต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน
สำมเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ และยังต้องระวำงโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บำทตลอดเวลำทีย่ งั ฝ่ำ
ฝืนหรือจนกว่ำจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง นอกจำกนี้ ในกรณีทผ่ี ฝู้ ่ำฝื นเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ถอื ว่ำกรรมกำรหรือผูจ้ ดั กำรทุกคนของนิตบิ ุคคล
นัน้ เป็นผูร้ ่วมกระทำควำมผิดกับนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระทำของนิตบิ ุคคลนัน้ ได้กระทำโดยตนมิได้รเู้ ห็นหรือ
ั บนั ได้มกี ำรแก้ไขใบรับรองดังกล่ำวให้ระบุว่ำเป็นอำคำรเพือ่ ใช้เป็นอำคำรสำนักงำนเรียบร้อยแล้ว
ยินยอมด้วย ซึง่ ปจจุ
2. ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
2.1 ผู้จดั การกองทรัส ต์ และ/หรือ ผู้บริห ารอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถดาเนิน งานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบ
ความสาเร็จได้
บริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรตำมธุรกิจปกติของกองทรัสต์และควบคุมกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
จัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน ซึง่ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบริษทั ฯ จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของทรัสตี
ผู้ถือ หน่ วยทรัส ต์อ ำจไม่มโี อกำสที่จะประเมิน กำรตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับกลยุ ทธ์ท่บี ริษัทฯ นำมำใช้ หรือ กำรลงทุน ของ
กองทรัสต์ ตลอดจนเงือ่ นไขในกำรลงทุนดังกล่ำว กำรทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตำมแผนที่
วำงไว้อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน รวมทัง้ โอกำสทำงธุรกิจของกองทรัสต์อย่ำงมีนยั สำคัญ
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2.2 กองทรัสต์ต้องพึง่ พาผูบ้ ริหารระดับสูงและบุคลากรทีม่ คี วามชานาญในการดาเนินงานจัดหาผลประโยชน์ และบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์
กรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เป็นส่วนสำคัญในกำรดำเนินงำนจัดหำผลประโยชน์และบริหำร
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์อสังหำริมทรัพย์ กำรสูญเสียบุคลำกรดังกล่ำวไปจะเป็ นกำรสูญเสียผูม้ ปี ระสบกำรณ์ ควำมรู้ สำยสัมพันธ์ทำง
ธุ ร กิจ และควำมช ำนำญ กำรหำบุ ค ลำกรที่ม ีค วำมสำมำรถในระดับ เดีย วกัน มำแทนที่เ ป็ น เรื่อ งที่ท ำได้ย ำก และอำจส่ ง ผลให้
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนลดลง ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ สูญเสียบุคลำกรดังกล่ำวไปและไม่สำมำรถชักจูง จ้ำง และพัฒนำบุคลำกรใหม่
ทีม่ คี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ ควำมสำมำรถ ตลอดจนคุณสมบัตทิ ่เี กีย่ วกับกำรจัดหำผลประโยชน์และบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
อสังหำริมทรัพย์ อำจทำให้กองทรัสต์มคี วำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลงหรือทำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจ
2.3 ความเสีย่ งจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี ่ าจเกิดขึน้
เนื่องจำก โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึ่งโครงกำรอำคำรสำนักงำน (Office Farm) ซึ่งดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ซึง่ เป็นเจ้ำของทรัพย์สนิ หลักกำลังดำเนินกำรพัฒนำอำคำรสำนักงำนเพิม่ เติมบนพืน้ ที่ดำ้ นหลังอำคำร โดยคำดกำรณ์ว่ำจะใช้
ระยะเวลำก่อสร้ำงประมำณ 4 - 5 ปีขำ้ งหน้ำภำยหลังจำกกำรจัดตัง้ กองทรัสต์ ดังนัน้ เมือ่ โครงกำรแล้วเสร็จ จึงอำจเกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำระหว่ำงอำคำรสำนักงำนทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนและอำคำรสำนักงำนทีพ่ ฒ
ั นำขึน้ ใหม่ ได้
2.4 ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีก่ องทรัสต์กยู้ มื เงิน
เนื่องจำกกองทรัสต์มคี วำมประสงค์จะกู้ยมื เงินระยะยำวเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุน เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 505 ล้ำนบำท และ วงเงินกูย้ มื หมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 30 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุน รวม
คิดเป็นอัตรำเท่ำกับร้อยละ 22.38 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ได้พจิ ำรณำรำยละเอียด
เงือ่ นไขในกำรชำระคืน ประกอบกับกำรประมำณกำรทำงกำรเงินแล้ว มีควำมเห็นว่ำ กองทรัสต์มคี วำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้
ดังกล่ำว แต่อำจมีควำมเสีย่ งเกิดขึน้ จำกควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจและอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
กองทรัสต์ ทำให้กองทรัสต์มสี ภำพคล่องไม่เพียงพอในกำรชำระดอกเบีย้ และเงินต้นและกระทบต่อควำมสำมำรถของกองทรัสต์ในกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
2.5 กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ทอี ่ ยู่ระหว่างการก่อตัง้ และทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกเป็ นโครงการทีย่ งั ไม่มผี ลการดาเนินงานใน
อดีตทีน่ กั ลงทุนสามารถอ้างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้าลงทุน
กองทรัสต์เป็ น กองทรัส ต์ท่อี ยู่ในระหว่ำงกำรก่อตัง้ ดังนัน้ กองทรัสต์จึงยังไม่มผี ลกำรดำเนินงำนในอดีต ให้นักลงทุนได้พจิ ำรณำ
ประกอบกับ โครงกำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นโครงกำรเปิดใหม่โดย
เริม่ เปิ ดดำเนินกำรในเดือน มิถุนำยน 2557 และเดือน พฤศจิกำยน 2557 ตำมลำดับ จึงอำจเป็ นกำรยำกสำหรับนักลงทุนที่จะ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำทำงบริษทั ฯ ได้จดั ให้มปี ระมำณกำรรำยได้และค่ ำใช้จ่ำยทีแ่ สดงใน ส่วนที่
2 ข้อ 5ประมำณกำรกำไรขำดทุนของกองทรัสต์สำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจัดตัง้ ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลฉบับนี้
เพื่อให้นักลงทุนสำมำรถเห็นภำพของผลกำรดำเนินกำรในอนำคต แต่ก็ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำรำยได้ท่กี องทรัสต์จะได้รบั หรือ
ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ะเกิดขึน้ จำกทรัพย์สนิ หลักจะสอดคล้องกับข้อมูลประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จำยดังกล่ำว
2.6 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการรับประกันผลกาไรจากการดาเนินงานของกองทรัสต์
กำรรับประกันผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตำมสัญญำตกลงกระทำกำรจะไม่นับรวม
ค่ำใช้จ่ำยทีน่ ำมำหักออกจำกรำยได้จำกกำรดำเนินงำนของโครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือโครงกำรบำงนำ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (แล้วแต่กรณี) โดยหำกจำนวนค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่นำมำหักออกดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้ในประมำณกำร
กำไรขำดทุนของกองทรัสต์สำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือน อำจส่งผลกระทบให้อตั รำผลตอบแทนของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตำมที่
ประมำณกำร
2.7 ความเสีย่ งจากฐานะทางการเงินของผูร้ บั ประกันกาไรจากการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก
แม้ว่ำกองทรัสต์จะได้รบั กำรรับประกันกำไรจำกกำรดำเนินงำนของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ซึง่ เป็ นผูร้ บั ประกันมิได้จ ดั ให้มหี นังสือค้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์ซ่งึ ครอบคลุมตำมจำนวนและระยะเวลำทีผ่ รู้ บั ประกัน
ได้รบั ประกันไว้ ดังนัน้ กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งในกรณีท่ี ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ประสบปญั หำทำงกำรเงินและไม่สำมำรถให้
กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินตำมทีไ่ ด้รบั ประกันไว้ให้แก่กองทรัสต์ได้
2.8 เงินเก็บสารองในอนาคตเพือ่ การซ่อมแซมหรือการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิ หลัก อาจไม่เพียงพอ
ปจั จุบนั โครงกำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสภำพทรัพย์สนิ ทีด่ ี มีกำรเปิ ด
ดำเนินกำรตัง้ แต่ ปี 2557 ประกอบกับจำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน บริษทั ฯ มีแผนงำนทีจ่ ะทยอยเก็บสำรองค่ำซ่อมแซม และค่ำ
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ปรับปรุงภำพลักษณ์เป็ นระยะๆ แต่อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตอำจเกิดปญั หำเงินเก็บสำรองดังกล่ำวอำจไม่เพียงพอต่อกำรซ่อมแซม
กำรปรับปรุงสภำพทรัพย์สนิ หรือกำรปรับปรุงภำพลักษณ์เพื่อรักษำศักยภำพในกำรแข่งขัน หำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
3. ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
3.1 ความเสีย่ งทางการเมืองของประเทศไทย
ั บนั สภำวะทำงกำรเมืองในประเทศประสบกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและหำกมีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเกิดขึน้
ในปจจุ
อำจส่งผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลำดหลักทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อ
สถำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์ ดังนัน้ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำสภำวะทำงกำรเมืองของประเทศไทยในปจั จุบนั หรือในอนำคตจะ
ไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินกิจกำร สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินกิจกำรและกำรเติบโตของกองทรัสต์
3.2 ความเสีย่ งจากกรณีทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนถูกเวนคืน
กองทรัสต์อำจมีควำมเสีย่ งในกรณีทห่ี น่วยงำนของรัฐ เวนคืนทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุน ซึ่งทำให้กองทรัสต์ไม่อำจใช้ทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุนเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจำกนี้ กรณีท่เี กิดกำรเวนคืนดังกล่ำว กองทรัสต์อำจไม่ได้รบั
ค่ำชดเชยจำกกำรเวนคืน หรือ ได้ร ับค่ ำชดเชยดังกล่ ำ วน้ อ ยกว่ำมูล ค่ ำที่กองทรัส ต์ใช้ในกำรลงทุน ในทรัพ ย์ส ิน ซึ่งอำจส่ งผลให้
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หน่ วยทรัสต์จะได้รบั จำกกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่ได้ประมำณกำรไว้ทงั ้ ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลงทุน
3.3 ความเสีย่ งโดยรวมทีม่ ผี ลกระทบต่อกาไรทีไ่ ด้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ั ย ได้แก่
กำไรทีไ่ ด้จำกอสังหำริมทรัพย์ หรือมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบทำงลบจำกหลำยปจจั
 กรณีทม่ี พี น้ื ทีว่ ่ำงจำกกำรทีส่ ญ
ั ญำเช่ำครบกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ หรือมีกำรเลิกสัญญำเช่ำทีท่ ำให้อตั รำกำรเช่ำพืน้ ทีล่ ดน้อยลง
เป็นผลให้กำไรขัน้ ต้นทีก่ องทรัสต์ได้รบั ลดลง
 ควำมสำมำรถของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ในกำรจัดเก็บค่ำเช่ำจำกผูเ้ ช่ำ
 จำนวนเงินค่ำเช่ำทีผ่ เู้ ช่ำต้องจ่ำย ตลอดจนข้อตกลงและเงือ่ นไขในกำรต่อสัญญำเช่ำ และกำรทำสัญญำเช่ำรำยใหม่นนั ้ มีเงือ่ นไขที่
ด้อยกว่ำสัญญำเดิม
 สภำวะทำงเศรษฐกิจทัง้ ภำยในประเทศและทัวโลก
่
รวมทัง้ สภำวะตลำดอสังหำริมทรัพย์
 แนวโน้มอัตรำดอกเบีย้
 ควำมสำมำรถของบริษทั ฯ ในกำรจัดให้มหี รือรักษำไว้ซง่ึ กำรประกันภัยทีเ่ พียงพอ
 กำรเปลีย่ นแปลงด้ำนกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ทีค่ วบคุมอสังหำริมทรัพย์ กำรใช้ กำรจัดเขตพื้นทีภ่ ำษี และค่ำธรรมเนียมที่
ต้องชำระให้แก่รฐั บำล กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวอำจส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์เพิม่ สูงขึน้ หรือมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทีไ่ ม่สำมำรถคำดหมำยได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปนัน้ สิทธิ
ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์อำจมีขอ้ จำกัดอันเป็ นผลมำจำกกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับมำตรฐำน
อำคำร หรือกำรวำงผังเมือง หรือกำรใช้บงั คับกฎหมำยใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และ
 ภัยพิบตั ิธรรมชำติ เหตุสุดวิสยั กำรโจมตีของผู้ก่อกำรร้ำย กำรจลำจล และเหตุกำรณ์อ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของ
บริษทั ฯ
3.4 ความเสีย่ งเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทกี ่ องทรัสต์ถอื ครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการต่างๆ เพิม่ ขึน้
ควำมสำมำรถของกองทรัสต์ในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบทำงลบหำกค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับ
อสังหำริมทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เพิม่ ขึน้ โดยรำยได้ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่ำงสอดคล้องกัน
3.5 ความเสีย่ งเกีย่ วกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ อาจไม่คมุ้ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสีย
กำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์มคี วำมเสีย่ งด้ำนกำรดำเนินกำรและกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่กองทรัส ต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก
แม้ว่ำกองทรัสต์จะต้องจัดให้มกี ำรประกันภัยในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรกอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมซึง่ จะเป็ นไปตำม
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ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตำม แต่อ ัตรำเงิน ชดเชยในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน ครัง้ แรกเกิดควำม
เสียหำยอำจไม่คมุ้ กับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อำจได้รบั เช่น ควำมสูญเสียจำกสงครำม เป็นต้น
3.6 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย
ในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวอำจได้รบั ควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติอุทกภัย และกำรก่อ
วินำศภัย ดังนัน้ เพื่อเป็ น กำรบรรเทำภำระควำมเสียหำยในทรัพย์สนิ ของกองทรัส ต์ รวมถึงกำรชดเชยควำมสูญเสียต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของผู้เช่ำทรัพย์สนิ และเพื่อให้ได้เงื่อนไขกำรทำประกันภัยที่ดที ส่ี ุด กองทรัสต์จะดำเนินกำรจัดให้มกี ำรทำประกันภัยใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำว โดยให้มรี ะยะเวลำควำมคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ตลอดเวลำในวงเงินประกันทีส่ อดคล้องกับมำตรฐำนกำร
ประกันภัยของอำคำรทีม่ ลี กั ษณะและกำรใช้งำนใกล้เคียงกันกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทล่ี งทุนทัง้ หมด
4. ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์
4.1 ความเสีย่ งอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอาจมีการเปลีย่ นแปลง
งบกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรทีม่ กี ำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ๆ ในประเทศ
ไทย ปจั จุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลำในกำรเปลีย่ นแปลงมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรแก้ไขกฎหมำย ประกำศ
ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบำย และ/หรือคำสังของหน่
่
วยงำนรำชกำรหรือหน่ วยงำนทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำย
รวมถึง กฎหมำยที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรประกอบธุ ร กิจ ของกองทรัส ต์ ภำษีและค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรซื้อ ขำย หรือ โอนสิท ธิต่ ำ งๆ ใน
อสังหำริมทรัพย์กเ็ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่อำจคำดกำรณ์ได้
4.2 ความเสีย่ งจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ทกี ่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้เป็นเครือ่ งแสดงมูล
ค่าทีแ่ ท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของอสั งหาริมทรัพย์นนั ้ จะเป็ นไปตามมูลค่าทีป่ ระเมิน ไม่ว่าใน
ปจั จุบนั หรือในอนาคต
ั ยบำงประกำรทีเ่ ป็ นนำมธรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ
โดยทัวไป
่ กำรประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์จะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ รวมถึงปจจั
นัน้ ซึ่งอำจมีเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ปจั จัยดังกล่ำวเปลีย่ นแปลงได้ในอนำคต ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่อำจรับประกันได้ว่ำ ข้อสมมติฐำนที่
กำหนดไว้จะเกิดขึน้ ตำมทีค่ ำดกำรณ์หรือไม่
4.3 ความเสีย่ งอันเกิดจากตลาดสาหรับการลงทุนและซื้อขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ในประเทศไทยเป็ น
ตลาดค่อนข้างใหม่
กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยถือเป็นเรือ่ งใหม่ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ ไม่นำนและยังต้องอำศัยระยะเวลำในกำรพัฒนำตลำดดังกล่ำว
เพิม่ ขึ้น แม้บริษัทฯ จะยื่น คำขอเสนอขำยหน่ วยทรัส ต์ต่อ ตลำดหลักทรัพย์เพื่อน ำหน่ วยทรัสต์ของกองทรัส ต์เข้ำจดทะเ บียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ก็ตำม กำรนำหน่ วยทรัสต์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ดงั กล่ำวมิได้เป็ นเครื่อ ง
รับประกันว่ำตลำดกำรซื้อขำยหน่ วยทรัสต์จะได้ร บั ควำมนิยม หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้นเพียงใด หรือหำกมีกำรพัฒนำแล้ว ยังไม่
แน่นอนว่ำตลำดสำหรับกำรลงทุนและซื้อขำยหน่วยทรัสต์จะมีสภำพคล่องหรือไม่อย่ำงไร
4.4 ความเสีย่ งอันเกิดจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
รำคำเสนอขำยหน่วยทรัสต์นนั ้ กำหนดขึน้ โดยกำรตกลงกันระหว่ำงบริษทั ฯ และผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และอำจมิได้เป็ นเครื่องบ่งชี้
ถึงรำคำตลำดของหน่วยทรัสต์ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หน่วยทรัสต์อำจซื้อขำยในรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำเสนอขำย
ในครัง้ นี้อย่ำงมีนยั สำคัญ
4.5 ความเสีย่ งเกีย่ วกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์และผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จากหน่ วยทรัสต์
น้อยกว่าผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากการดาเนินการของอสังหาริมทรัพย์ทกี ่ องทรัสต์ลงทุน
รำยได้ทก่ี องทรัสต์จะได้รบั จำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลำยประกำร รวมทัง้ จำนวนเงินรำยได้ค่ำเช่ำทีไ่ ด้รบั
ตลอดจนอัตรำค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับอสังหำริมทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทีเ่ กิดขึน้ หำกอสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นของกองทรัสต์ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ในจำนวนทีเ่ พียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
อำจได้ร ับผลกระทบด้ำนลบ บริษัท ฯ ไม่ส ำมำรถรับรองได้ว่ำ จะสำมำรถจ่ ำยผลประโยชน์ ต อบแทน หรือ รักษำอัต รำกำรจ่ ำ ย
ผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้
4.6 ความเสีย่ งอันเกิดจากผลการดาเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการกาไร
ประมำณกำรทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นเพียงประมำณกำรผลกำรดำเนินงำนในอนำคต และไม่ได้เป็ นกำรรับรองผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคตแต่อย่ำงใด
4.7 ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
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เมือ่ สิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ หำกปรำกฏกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษทั ฯ ต้องยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ทัง้ จำนวน และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซื้อ
 มีผู้จองซื้อ ไม่ถึง 250 รำย หรือ มีกำรกระจำยกำรถือ หน่ ว ยทรัส ต์ไ ม่เป็ น ไปตำมข้อ บังคับตลำดหลักทรัพ ย์เกี่ย วกับกำรรับ
หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือต่ำกว่ำ 500,000,000 บำท
 มูลค่ำหน่ วยทรัส ต์ท่จี องซื้อเมื่อ รวมกับมูลค่ำเงินกู้ยมื จำกบุคคลอื่น (ถ้ำมี) มีมูลค่ำไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหำริมทรัพ ย์
หรือไม่ถงึ จำนวนตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
 มีกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ทรัสตี บริษทั ฯ หรือผูล้ งทุน
ต่ำงด้ำว ไม่เป็นไปตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 และไม่สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้อง
 ไม่สำมำรถโอนเงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภำยใน15 วันทำกำรนับแต่วนั
ปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งขึน้ ตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น บริษทั ฯ อยู่ในบังคับต้องยกเลิกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ทงั ้ จำนวน และ
คืนเงินให้แก่ผจู้ องซื้อ ดังนัน้ ผูล้ งทุนทีไ่ ด้จองซื้อหน่วยทรัสต์อำจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์
4.8 ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจำกกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทปิด (ไม่รบั ซื้อคืนหน่วยทรัสต์) ซึง่ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ สภำพคล่องในกำรซื้อขำย
หน่ วยทรัสต์จะประเมินจำกควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยหน่ วยทรัสต์นนั ้ ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของปริมำณควำม
ต้องกำรของผูซ้ ้อื -ผูข้ ำย (bid-offer) ซึง่ ปริมำณควำมต้องกำรของผูซ้ ้อื -ผูข้ ำย (bid-offer) ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลำยประกำรทีก่ องทรัสต์ไม่
สำมำรถควบคุมได้ ดังนัน้ จึงมีควำมเสีย่ งทีห่ น่วยทรัสต์น้จี ะขำดสภำพคล่องในกำรซื้อขำยได้
4.9 ความเสีย่ งด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
ในอนำคตภำระภำษีและค่ำธรรมเนียมของกองทรัสต์ อำจเปลีย่ นแปลงไปจำกอัตรำในปจั จุบนั เช่น ในกำรขำยโอน หรือรับโอนสิทธิ
กำรเช่ำหรือกำรขำย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ ์ในอสังหำริมทรัพย์ในอนำคตนัน้ อำจมีภำระภำษีและค่ำธรรมเนียมทีเ่ กิดจำกกำรซื้อ
ขำย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ ์ หรือ โอน หรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำในอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ กองทรัสต์อำจต้องรับภำระทัง้ หมดหรือ
บำงส่วน โดยทีอ่ ตั รำค่ำธรรมเนียมและอัตรำภำษีทก่ี องทรัสต์จะต้องชำระดังกล่ำวอำจแตกต่ำงจำกอัตรำทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั
การเลิ กกองทรัสต์
ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์เมือ่ ปรำกฏเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมือ่ จำนวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่ำสำมสิบห้ำ (35) รำย
2. เมือ่ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ หลัก และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพือ่ ให้กองทรัสต์ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เป็นมูลค่
รวมกันไม่น้อยกว่ำห้ำร้อยล้ำน (500) ล้ำนบำท หรือไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ภำยในหนึ่ง (1) ปีนบั แต่วนั ทีจ่ ำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักดังกล่ำว
3. กรณีทม่ี เี หตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สำมำรถหำผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมำะสมในกำรเป็นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
รำยใหม่ได้ภำยในระยะเวลำทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด นับแต่วนั ทีก่ ำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยเดิม
สิน้ สุด และทรัสตีได้ใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่แล้วแต่
ยังไม่สำมำรถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่ำวนี้ ให้ทรัสตีขอมติจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกำรเลิกกองทรัสต์
4. เมือ่ มีเหตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงทรัสตีแต่มอิ ำจแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่เพรำะมีเหตุอนั มิอำจหลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รอ้ งขอต่อ
ศำลให้มกี ำรแต่งตัง้ ทรัสตีรำยใหม่แล้ว แต่มอิ ำจแต่งตัง้ ได้
5. เมือ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในสัญญำนี้
การดาเนิ นการเมื่อมีการเลิ กกองทรัสต์
เมือ่ กองทรัสต์สน้ิ สุดลง ให้ทรัสตีทำหน้ำทีช่ ำระสะสำงหนี้สนิ และค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมลำดับดังต่อไปนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรรวมรวม จำหน่ำย และจัดสรรทรัพย์สนิ
2. ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกรทีต่ อ้ งชำระและทีค่ ำ้ งชำระ
3. ค่ำตอบแทนของบุคคลตำมมำตรำ 29 หรือมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ตำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัตทิ รัสต์ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องมำจำก
กำรจัดกำรกองทรัสต์ทท่ี รัสตีมสี ทิ ธิเรียกเอำจำกกองทรัสต์ได้โดยชอบตำมกฎหมำยและค่ำตอบแทนทรัสตี
4. หนี้อย่ำงอื่น
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ที่ปรึกษาทางการเงิ น

ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)

นายทะเบียน

บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผูส้ อบบัญชี

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

รอบระยะเวลาบัญชี

เริม่ 1 เมษำยน และสิน้ สุด 31 มีนำคม

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์

ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปีบญ
ั ชี ในอัตรำไม่น้อยกว่ำ 90% ของกำไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว

ข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทถ่ี ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่ำอัตรำหรือไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี มีขอ้ จำกัดสิทธิในกำรรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ดงั กล่ำว จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่ำที่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือ
หน่ วยทรัสต์ในส่วนที่อยู่ในอัตรำที่ประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี กำหนด และ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจัดให้มกี ำรคำนวณหำจำนวนหน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละรำยทีอ่ ยู่
ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วธิ กี ำรเฉลีย่ ตำมสัดส่วนกำรถื อหน่ วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละรำย (Pro Rata Basis) เป็ นฐำนในกำร
คำนวณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ทัง้ นี้ เว้น แต่ ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด สัง่ กำร หรือ ผ่ อ นผัน เป็ น อย่ ำงอื่น ส่ ว นประโยชน์ ต อบแทนที่ไ ม่อ ำจจ่ ำยแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวนัน้ ให้ตกเป็ นของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รำยอื่นตำมสัดส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะพิจำรณำจัดสรร
ผลประโยชน์ดงั กล่ำวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในครำวนัน้ หรือในครำวอื่น
่ ม/ลดทุนชาระแล้ว
ขันตอนการเพิ
้
การเพิ่ มทุน
อำนำจหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรเพิม่ ทุน
1. กองทรัสต์อำจเพิม่ ทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพือ่ เสนอขำยเป็นกำรทัวไปต่
่ อผูล้ งทุน ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมตำมสัดส่วนกำร
ถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขำยเป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บำงรำยก็ได้ โดยให้เป็นไปตำมมติของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์และข้อกำหนดในสัญญำนี้
2. ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีด่ ำเนินกำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ กำรจัด
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพือ่ ขอมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน และดำเนินกำรอืน่ ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตทิ รัสต์
ประกำศ ข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และมติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
3. กำรออกหน่วยทรัสต์เพือ่ เพิม่ ทุนของกองทรัสต์ให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็นเศษมิได้ ในกำรออก
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตำมจำนวนเงินค่ำจองซื้อนัน้ ให้ผจู้ องซื้อได้รบั หน่วยทรัสต์เป็นจำนวนเต็มเท่ำนัน้
4. กำรออกหน่วยทรัสต์เพือ่ เพิม่ ทุนของกองทรัสต์ให้กำหนดระยะเวลำเฉพำะวันทำกำรเท่ำนัน้ เว้นแต่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จะกำหนด
เป็นประกำรอื่นใดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีกอ่ น
5. หำกกำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์งดออกเสียงในวำระทีเ่ กีย่ วกับกำรเพิม่
ทุนของกองทรัสต์และกำรออกหน่วยทรัสต์
6. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีด่ ำเนินกำรตำมทีส่ มควรเพือ่ ให้หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ในแต่ละครำวสำมำรถเข้ำเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในสีส่ บิ ห้ำวัน (45) นับแต่วนั ปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในแต่ละครำวนัน้
เหตุในกำรเพิม่ ทุนกองทรัสต์มดี งั ต่อไปนี้
1. เพิม่ ทุนเพือ่ ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติมจำกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทม่ี อี ยูเ่ ดิม
2. เพิม่ ทุนเพือ่ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหำริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์มสี ทิ ธิกำรเช่ำ ให้อยู่ในสภำพดีและมีควำมพร้อมที่จะใช้หำผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภำพตลำดหรือควำม
ต้องกำรของลูกค้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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3. เพิม่ ทุนเพือ่ ต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้ว ซึง่ เป็นของกองทรัสต์หรือทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิกำรเช่ำ เพือ่
ประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกับสภำพตลำดหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4. เพิม่ ทุนเพือ่ ชำระเงินกูย้ มื หรือภำระผูกพันของกองทรัสต์
5. เหตุอ่นื ใดทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์เห็นสมควรและจำเป็นขอให้มกี ำรเพิม่ ทุน
กระบวนกำรเพิม่ ทุน
1. กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์กระทำได้ต่อเมือ่ ไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้ กองทรัสต์ และบทบัญญัตแิ ห่งกำรเพิม่ ทุน
ของกองทรัสต์จะพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสังที
่ อ่ อกโดยอำศัยอำนำจแห่ง
กฎหมำยดังกล่ำว
2. กำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์จะต้องได้รบั มติจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทอ่ี นุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้
(1) กำรเพิม่ ทุนโดยเสนอขำยหน่วยทรัสต์เป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์บำงรำย ต้องไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์
ซึง่ ถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงคัดค้ำนกำรเพิม่ ทุน
(2) ในกรณีทเ่ี ป็นกำรขอมติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เพือ่ กำรเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) ให้กระทำได้
เฉพำะกรณีทแ่ี สดงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จำกกำรเพิม่ ทุนจะเป็นไปตำมอัตรำและหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ำรในกำร
เปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตั กิ ำรใด ๆ เกีย่ วกับกำรเพิม่ ทุนของบริษทั จดทะเบียนโดยอนุโลม และตำมแนวทำง
ทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดในรำยละเอียดเพือ่ ให้เกิดควำมชัดเจนในทำงปฏิบตั ิ (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ กำรเพิม่ ทุนต้องกระทำ
ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่ง (1) ปีนบั แต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
3. ในกรณีทเ่ี ป็นกำรเพิม่ ทุนเพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ได้ผ่ำนกระบวนกำรเกีย่ วกับกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และหำกเป็นกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ต้องผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
4. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่
การลดทุน
อำนำจหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มอี ำนำจหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด และจะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป
เหตุในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ให้มไี ด้เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. กองทรัสต์มสี ภำพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือกำร
ตัดจำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงด้วยว่ำกองทรัสต์ไม่มกี ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
2. กองทรัสต์มกี ำรเพิม่ ทุนเพือ่ ให้ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์เพิม่ เติม แต่ปรำกฏเหตุขดั ข้องในภำยหลัง ทำให้ไม่สำมำรถได้มำซึง่
อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว
3. กองทรัสต์มรี ำยกำรค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ใช่เงินสดและไม่มเี หตุตอ้ งนำไปใช้ในกำรคำนวณกำไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 15.1 แห่งสัญญำนี้
4. กรณีอ่นื ใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ได้
กระบวนกำรลดทุนชำระแล้ว
1. กำรลดทุน ชำระแล้ว ของกองทรัสต์จะกระทำได้ต่ อเมื่อไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้ กองทรัสต์ บทบัญญัติแห่ ง
พระรำชบัญญัตทิ รัสต์ พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสังที
่ อ่ อกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
2. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ลดทุนชำระแล้วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ทม่ี ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในกำรลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ดำเนิ นกำรลดทุนชำระแล้วด้วยวิธกี ำรลดมูลค่ำหน่ วยทรัสต์ให้ต่ำลง
เท่ำนัน้
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4. ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ดำเนินกำรเฉลีย่ เงินทีไ่ ด้จำกกำรลดทุนชำระแล้วคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่ ว ยทรัส ต์ โดยคำนวณมูลค่ ำหน่ วยทรัสต์ท่ใี ช้ในกำรลดทุนช ำระแล้วจำกมูลค่ำทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เงินทีเ่ ฉลีย่ คืนต้องไม่ได้มำจำกเงินกำไรของกองทรัสต์
ทัง้ นี้ กระบวนกำรลดทุนชำระแล้วสำหรับเหตุตำมทีร่ ะบุในข้อ 1. ข้อ 2. หรือข้อ 3. สำมำรถกระทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ข้อจากัดในการโอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทอ่ี อกตำมสัญญำนี้สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่
1. กำรโอนหน่วยทรัสต์นนั ้ เป็นเหตุให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ญ
ั ชำติต่ำงด้ำวถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์เกินกว่ำร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49)
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 17.1.2 แห่งสัญญำนี้ และ
2. กำรโอนหน่วยทรัสต์นนั ้ เป็นเหตุให้สดั ส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ของบุคคลใด ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกล่ำว (ถ้ำมีกำรถือหน่ วยทรัสต์) เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ (50) ของจำนวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทรัสต์
3. กำรโอนหน่ วยทรัสต์นัน้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนกำรถือหน่ วยทรัสต์ของบุคคลใด ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่ำว (ถ้ำมีกำรถือหน่ วยทรัสต์) ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การออกและส่งมอบเอกสารสิ ทธิ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) เป็ นนำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ให้กบั กองทรัสต์ และให้บริกำรรับฝำกใบทรัสต์ท่จี องซื้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี้แล้วกล่ำวคือ ผู้จองซื้อสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหน่ วยทรัสต์ในตลำด
หลักทรัพย์ (SET) ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ซึ่ง
แตกต่ำงจำกกรณีทผ่ี จู้ องซื้อจะขอรับใบทรัสต์ โดยผูจ้ องซื้อหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถขำยหน่ วยทรัสต์ได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET) จนกว่ำ
จะได้รบั ใบทรัสต์
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อสำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ โดยให้ออกใบทรัสต์ในนำมของผู้จองซื้อ นำยทะเบียนหน่ วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบทรัสต์ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรร
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดทำกำรจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิดทำกำรจองซื้อ ) ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั กำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบทรัสต์ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ น่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ (SET)
(ข) ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผูจ้ องซื้อประสงค์ทจ่ี ะฝำกหน่ วยทรัสต์ไว้ใน
บัญชีข องบริษัทหลักทรัพ ย์ ซึ่งผู้จองซื้อ จะต้อ งมีบญ
ั ชีซ้ือ ขำยหลักทรัพ ย์อ ยู่ กรณีน้ีน ำยทะเบีย นหน่ ว ยทรัส ต์ข อง
กองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่ วยทรัสต์ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกอยู่และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซื้อภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิดกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว
จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่ วยทรัสต์ทผ่ี ู้จองซื้อฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหน่ วยทรัสต์ท่ี
ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุญำตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัส ต์ทำกำรซื้อ
ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีทผ่ี ู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์เลือกให้บริษัทฯดำเนินกำรตำมข้อ 2.7 (ข) ชื่อผูจ้ องซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซื้อประสงค์ทจ่ี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้
แล้ว ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อ ดังมีรำยละเอียดและวิธกี ำรตำมข้อ (ก)
แทน
(ค) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัส ต์ แต่ ประสงค์ท่จี ะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี กองทรัสต์จะดำเนินกำร
นำหน่ ว ยทรัส ต์ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์ร บั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์จะบันทึกยอดบัญชี
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จำนวนหน่วยทรัสต์ตำมจำนวนทีผ่ จู้ องซื้อได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรจะถอน
หน่ ว ยทรัสต์อ อกจำกบัญชีข องบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ สำมำรถติดต่ อได้ท่ศี ูน ย์รบั ฝำก
หลักทรัพ ย์ ซึ่ง จะมีค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรถอนหลัก ทรัพ ย์ต ำมอัต รำที่ศูน ย์ร ับ ฝำกหลักทรัพ ย์ก ำหนด ทัง้ นี้ กำรถอน
หน่ วยทรัสต์ทฝ่ี ำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้
จองซื้อที่นำฝำกหน่ วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหน่ วยทรัสต์ ได้ทนั ภำยในวันที่หน่ วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ (SET)
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบทรัสต์ในนำมของผูจ้ องซื้อตำม
ข้อ (ก) ให้แก่ผจู้ องซื้อ
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
1.

ผู้จดั กำรกองทรัส ต์มหี น้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อ มูล ของกองทรัส ต์ต่ อ ส ำนักงำน ก .ล.ต. ตลำด
หลักทรัพย์ ทรัสตี และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงกำรจัดส่งรำยงำนประจำปี ของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์และทรัสตี
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญประจำปี

2.

ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ในกำรจัดทำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตำมสัญญำนี้ หำก
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั หิ น้ำทีบ่ กพร่อง หรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำที่ โดยกำรไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปจั จุบนั ตำม
หลักเกณฑ์ของประกำศทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ ปกปิดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งให้ทรำบ หรือข้อควำมที่
อำจทำให้สำคัญผิดเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงิน ของกองทรัสต์ จนเป็ นเหตุให้เกิดควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่ อ
กองทรัสต์หรือเป็นเหตุให้กองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่ำปรับหรือควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ แก่หน่วยงำนหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรชดใช้ค่ำปรับหรือควำมเสียหำยดังกล่ำวต่อกองทรัสต์ หรือต่อหน่วยงำนหรือบุคคลที่
เกีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ควำมเสียหำยโดยตรง แล้วแต่กรณี
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ตอ้ งมีหน้ำทีจ่ ดั ทำและจัดส่งงบกำรเงินและรำยงำนเกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยให้เป็นไปตำมรำยละเอียดรำยกำรและระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
3.1
งบกำรเงินรำยไตรมำสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทำนแล้ว ให้ส่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับ
แต่วนั สุดท้ำยของแต่ละไตรมำส ทัง้ นี้ ยกเว้นงบกำรเงินรำยไตรมำสสี่ หำกผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เลือกทีจ่ ะส่งงบกำรเงิน
ประจำรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี สู้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วภำยในสอง (2) เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชี โดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรดำเนินกำรภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั ที่ส้นิ สุดรอบ
ระยะเวลำบัญชีนนั ้
3.2
งบกำรเงินประจำรอบปี บญ
ั ชีท่ผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วให้ส่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี
ภำยในสอง (2) เดือน นับแต่ วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี ทัง้ นี้ ยกเว้น กรณีท่ผี ู้จดั กำรกองทรัส ต์เลือกที่จะส่งงบ
กำรเงินรำยไตรมำสสี่ ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของไตรมำสสี่ ให้ระยะเวลำในกำรจัดส่งงบกำรเงิน
ประจำรอบปีบญ
ั ชีขยำยเป็นสำม (3) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
3.3
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ให้ส่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี ภำยในสำม (3) เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชี
3.4
รำยงำนประจำปีและหนังสือเชิญประชุมสำมัญประจำปีให้ส่งสำเนำต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตี ไม่ชำ้ กว่ำวันทีส่ ่ง
ให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ แต่ไม่เกินสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
ทัง้ นี้ ในกำรจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่สี ภำวิชำชีพบัญชีกำหนด
สำหรับกำรทำธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจำกนี้ ในกำรนำส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสที่ผสู้ อบบัญชีได้สอบทำนแล้ว และงบ
กำรเงินประจำงวดรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี สู้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วตำมข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 นัน้ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะ
เลือกนำส่งตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงควำมสอดคล้องของรูปแบบในกำรนำส่งเพื่อให้เป็ นรูปแบบเดียวกันอย่ำง
สม่ำเสมอ
ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ำรลดเงินทุนชำระแล้ว ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยงำนมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหน่ วยทรัสต์ภำยหลังจำกกำรลด
ทุนชำระแล้ว ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และทรัสตีภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วนั ทีด่ ำเนินกำรลดทุนแล้วเสร็จ

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

ให้ผู้จดั กำรกองทรัสต์จดั ทำและส่ งรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และทรัสตีภำยในสิบห้ำ (15) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์นนั ้ โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญ
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
5.1
รำยละเอียดของอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งต้องระบุสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกี่ ยวกับชื่อ ทีต่ งั ้ ประเภทกำรใช้งำน ขนำดพื้นที่
และภำระผูกพันต่ำง ๆ
5.2
วันทีแ่ ละรำคำทีไ่ ด้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ รวมทัง้ ชือ่ ผูข้ ำย ผูใ้ ห้เช่ำ ผูโ้ อนสิทธิกำรเช่ำ หรือผูใ้ ห้สทิ ธิในอสังหำริมทรัพย์
ดังกล่ำว
5.3
วัน ที่แ ละรำคำที่จ ำหน่ ำ ยอสัง หำริม ทรัพ ย์ ข องกองทรัส ต์ ร วมทัง้ ชื่อ ผู้ซ้ื อ ผู้เ ช่ ำ หรือ ผู้ร ับ โอนสิท ธิก ำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์
5.4
วันที่ รำคำ และวิธกี ำรประเมินมูลค่ำทีไ่ ด้จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ รวมทัง้ ชื่อผู้
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
5.5
ในกรณีท่เี ป็ นกำรจำหน่ ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หำกรำคำที่จำหน่ ำยต่ ำกว่ำรำคำประเมินสูงสุดที่ผู้ประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ได้จดั ทำขึน้ ล่วงหน้ำก่อนกำรจำหน่ำยไปซึง่ อสังหำริมทรัพย์เป็นเวลำไม่เกินหนึ่ง (1) ปีเกินกว่ำร้อยละห้ำ (5)
ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของกำรจำหน่ำยในรำคำดังกล่ำวไว้ดว้ ย
5.6
ในกรณีทเ่ี ป็นกำรได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ หำกรำคำทีไ่ ด้มำสูงกว่ำรำคำประเมินต่ำสุดทีผ่ ปู้ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ได้
จัดทำขึ้น ล่ ว งหน้ ำก่ อ นกำรได้มำซึ่งอสังหำริม ทรัพ ย์เป็ น เวลำไม่เกิน หนึ่ ง (1) ปี เกิน กว่ ำร้อ ยละห้ำ (5) ให้แสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของกำรได้มำในรำคำดังกล่ำวไว้ดว้ ย
ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ทย่ี งั ก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั ทำรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
กำรก่อสร้ำงทุกรอบระยะเวลำหก (6) เดือนนับแต่วนั ทีม่ กี ำรลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้ และส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และทรัสตีภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของรอบระยะเวลำหก (6) เดือนนัน้ โดยกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำร
ก่อสร้ำงนี้ ต้องมีรำยละเอียดข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
6.1
ข้อมูลควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
6.2
ในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้ ให้ระบุแนวทำงแก้ไขและผลกระทบทีก่ องทรัสต์ได้รบั หรืออำจได้รบั
ไว้ดว้ ย
เมือ่ อสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำวก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมจะนำไปจัดหำผลประโยชน์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์จดั ทำและส่งรำยงำน
ควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงโดยระบุขอ้ มูลเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทีแ่ ล้วเสร็จ เช่น วันทีก่ ่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็นต้น และ
ส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสำมสิบ (30) วันนับแต่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมจะนำไปจัดหำผลประโยชน์
เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้ำ
7.1
เหตุกำรณ์ทอ่ี ำจส่งผลกระทบให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
7.2
เหตุ กำรณ์ ท่ีส ญ
ั ญำนี้กำหนดให้เป็ น เหตุ แห่ งกำรเลิกกองทรัส ต์ หรือ เหตุ กำรณ์ อ่ืน ที่ทำให้ทรำบกำหนดกำรเลิก
กองทรัสต์ล่วงหน้ำ
นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมทีก่ ำหนดข้ำงต้นแล้ว ในกรณีทม่ี ปี ระกำศ หรือคำสังใดของตลำดหลั
่
กทรัพย์ และ/หรือ สำนักงำน
ก.ล.ต. กำหนดให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์มหี น้ำทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูล หรือนำส่งสำรสนเทศใดอันเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์
และกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ปฏิบตั ติ ำมประกำศ หรือคำสังดั
่ งกล่ำวด้วย

การคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะเป็นผูจ้ ดั ทำและส่งรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละไตร
มำส ซึง่ ผ่ำนกำรรับรองจำกทรัสตีแล้วต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของแต่ละไตรมำสนัน้
นอกจำกนี้ ผู้จดั กำรกองทรัสต์จะจัดทำและส่งรำยงำนทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่ วยทรัสต์ ณ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละ
เดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วันนับแต่วนั สุดท้ำยของแต่ละเดือน เว้นแต่หำกวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนใดเป็ นวันสิ้นไตร
มำส ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์จะจัดทำและส่งรำยงำนทรัพย์สนิ สุทธิดงั กล่ำวให้ทรัสตีตรวจสอบภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45)นับแต่วนั ทำกำรสุดท้ำยของ
เดือนนัน้
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ทัง้ นี้ กำรคำนวณและรำยงำนมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ให้ใช้รำคำดังต่อไปนี้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
ก. รำคำที่ได้จำกกำรประเมินมูลค่ำหรือสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครัง้ ล่ำสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีท่เี ป็ นกำร
คำนวณมูลค่ำในช่วงเวลำตัง้ แต่กำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักจนถึงวันก่อนวันสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครัง้ แรก ให้ใช้
รำคำทีไ่ ด้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักในกำรคำนวณ
กำรประเมินมูลค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์ดว้ ย
ข. รำคำทีเ่ ป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีส่ มำคมบริษทั จัดกำรลงทุนกำหนด ในกรณีทเ่ี ป็นทรัพย์สนิ อื่นนอกจำก ก.
2. ให้ใช้ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี้
ั
ก. คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยมสอง (2) ตำแหน่ งและปดเศษทศนิ
ยมตำมหลักสำกล
ข. คำนวณมูลค่ำหน่ วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ำ (5) ตำแหน่ งและปดั เศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่ ใช้ผลลัพธ์เป็ น
ตัวเลขทศนิยมสี่ (4) ตำแหน่งและตัดทศนิยมตำแหน่งทีห่ ำ้ (5) ทิง้
ั
ในกรณีทม่ี เี ศษเหลือจำกกำรปดเศษตำมวรรคหนึ
่ง ให้นำเศษนัน้ รวมคำนวณเข้ำเป็ นทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มลู ค่าหน่ วยทรัสต์ไม่ถกู ต้อง
ผู้จดั กำรกองทรัส ต์จะแจ้งเปิ ดเผยเหตุ กำรณ์ และกำรเปลีย นแปลงโดยทัน ที และแก้ไ ขน ำส่ งผ่ ำนระบบกำรเผยแพร่ ข ้อ มูล ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ ทธิ ประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั กำรจัดสรรผลตอบแทนจำกกองทรัสต์ตำมหลักเกณฑ์ และวิธกี ำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
3. ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ หรือแก้ไขวิธกี ำรจัดกำร โดยเป็ นไปตำมเงือ่ นไขและหลักเกฑ์ท่ี
กำหนดไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
4. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เงินคืนเมือ่ เลิกกองทรัสต์หรือลดทุน
5. ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะโอนหน่ วยทรัสต์ได้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องเป็ นไปตำมเงือ่ นไข และหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ แ ละ
กฎหมำยหลักทรัพย์
6. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สำมำรถนำหน่วยทรัสต์ไปจำนำได้ตำมกฎหมำยตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีท่ รัสตีและ/หรือนำยทะเบียน
ทีห่ น่วยทรัสต์กำหนด
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โครงสร้างการจัดการ
ชื่อบริ ษทั : บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษทั : 23 เมษำยน 2557
ทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชาระแล้ว : 10,000,000 บำท
วันที่ได้รบั การเห็นชอบการ ก.ล.ต. ให้ทาหน้ าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ : 6 ตุลำคม 2557

ฯ

(1)
(2)

ภ

(3)

ฐ

ฒ
ภ

ฝ

ฝ

ฝ
ปฏ

ฒ

ฝ

ฝ

ฝ

ภ

ภ
ฝ

ญ
ญ

ถ
ฯ
ฏ

31

ฯ

ผูถ้ ือหุ้นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชือ่ ผูถ้ อื หุน้
1
2
3
4

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้ หมด
99.997%
0.001%
0.001%
0.001%
100%

จำนวนหุน้ ทีถ่ อื

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
นำยสมยศ อนันตประยูร
นำงจรีพร อนันตประยูร
นำยปิยะพงศ์ พินธุประภำ

99,997
1
1
1
100,000

รวม
:

จานวนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์และการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์
ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558

1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็น Strategic trust unit holders
1.1 ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ และ
เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์เดิมทีส่ ำมำรถควบคุมกิจกำรทรัพย์สนิ
หลัก
1.2 กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริหำร ของบุคคลตำม 1.1
รวมถึงบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์
1.3 ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื หน่วยทรัสต์ > 5%
1.4 ผูม้ อี ำนำจควบคุมของกองทรัสต์และทรัสตี
2. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รำยย่อยทีถ่ อื ไม่ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย
3. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รำยย่อยทีถ่ อื ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย
รวมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทงั ้ สิ้ น (Total unitholders)

จานวนราย
1

จานวน
หน่ วย
30,300,000

ร้อยละของหน่ วยทรัสต์
ที่ ออกจาหน่ าย
15.0%

-

-

-

1,152
1,153

171,700,000
202,000,000

85.0%
100.0%

ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รายใหญ่
ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

ชื่อ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนประกันสังคม
กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกันชีวติ จำกัด(มหำชน)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
นำงจำรุวรรณ เจียมพิทยำนุวฒ
ั น์
นำยสุรชัย ชัยพชรพร
นำยนพพร บุญลำโภ
นำยวุฒชิ ยั เผอิญโชค
นำยอุดมศักดิ ์ ชำครียวณิชย์
นำงสุธี สิรสิ ทิ ธิโชติ
นำงรัตตินนั ท์ อนันต์ชยั ธรรม
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
นำงนันทำ รุ่งนพคุณศรี
นำยอดุล ก้องเกียรติไกร

จานวนหน่ วยทรัสต์ที่ถือ
30,300,000
19,700,000
10,000,000
8,053,400
5,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,800,000
1,500,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
32

ร้อยละของหน่ วยทรัสต์ที่ออกจาหน่ าย
15.00%
9.75%
4.95%
3.99%
2.48%
0.99%
0.99%
0.99%
0.99%
0.89%
0.74%
0.54%
0.50%
0.50%
0.50%

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี ดิวเิ ดนด์ ฟนั ด์
นำยไชยวัฒน์ ศิวสิรกิ ำรุณย์
บริษทั กรุงไทยพำนิชประกันภัย จำกัด (มหำชน)
นำงสำวปำริชำติ สุรประเสริฐ
นำสินประกันภัย
วัดโพธิเย็
์ น
นำยสำมำรถ ผันผ่อน
นำยอวิรุทธ์ อริยวุฒยำกร
ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์
นำงหทัยรัตน์ จุฬำงกูร
นำยทวิช เตชะนำวำกุล
รวม (Total)
ผูถ้ ือหน่ วยต่างด้าว

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
99,453,400

0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
49.23%

ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558
กองทรัสต์มผี หู้ น่วยลงทุนต่ำงด้ำว 2 รำย ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน 210,000 หน่วย คิด
เป็นร้อยละ 0.10 ของทุนชำระแล้ว

สถิ ติ

วันที่
6 พฤศจิกำยน
2558

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่ วย
รวม
(บาท)
(พันบาท)
9.9909

2,018,174,421.92

การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(หน่ วย : พันบาท)
เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด

เงิ นลงทุนตาม
ราคายุติธรรม*

เงิ นกู้จาก
สถาบันการเงิ น

หนี้ สินอื่น***

ทรัพย์สินอื่น**

14,546,751.85

2,396,035,992.00

626,323,115.88

505,000,000.00

513,731,437.81

* ประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำของ (1) โครงกำรเอสเจ อินฟินทิ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ (2) โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
** ประกอบด้วย (1) ภำษีซอ้ื (2) ลูกหนี้อน่ื (3) ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี (4) ค่ำธรรมเนียมเงินกูย้ มื จ่ำยล่วงหน้ำ และ (5) สินทรัพย์อน่ื
*** ประกอบด้วย (1) เงินมัดจำและเงินประกัน (2) ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ (3) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์คำ้ งจ่ำย (4) ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ ของ
กองค้ำงจ่ำย (5) เจ้ำหนี้อน่ื (6) ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำตลำดหลักทรัพย์คำ้ งจ่ำย (7) ภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย และ (8) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

จัดทาโดย
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลในสำรสนเทศฉบับนี้ครบถ้วนและถูกต้องทุกประกำร

_________________________________
(นำยกำธร ตติยกวี)
กรรมกำร
_________________________________
(นำยปิยะพงศ์ พินธุประภำ)
กรรมกำร
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
33

สรุปสาระสาคัญของสัญญา
สรุปสำระสำคัญของสัญญำทีท่ ำให้ได้มำซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีจ่ ะลงทุนครัง้ แรก
โครงการ เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
1. สัญญำจะซื้อจะขำยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซื้อ

1. คา
นิ ยาม

รายละเอียด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”)
โดยมีบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผูม้ อี ำนำจ
กระทำแทน
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
การซื้อขายทรัพย์สิน หมำยถึง กำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ ซื้อขายให้แก่ผ้ ู
ที่ซื้อขายเสร็จ
จะซื้ อที่ส ำนักงำนที่ดนิ ที่เกี่ยวข้องตำมสัญญำนี้ รวมทัง้ กำร
ปฏิบ ัติต ำมข้อ ก ำหนดและเงื่อ นไขต่ ำ งๆ ตำมข้อ 2 ทัง้ นี้
สมบูรณ์
ภำยหลังจำกทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยได้ปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขบังคับ
ก่อนตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว
โครงการ SJ Infinite หมำยถึง อำคำรเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ตงั ้ อยู่ท่ี 349349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร พร้อม
I
ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อำคำร และสิง่ ปลูกสร้ำงบนทีด่ นิ ดังกล่ำว
หมำยถึง คำรับรอง รับประกัน และ/หรือ คำยืนยันของผู้จะขาย ตำมที่
คารับรองของผูจ้ ะ
ระบุในสัญญำฉบับนี้
ขาย
หมำยถึง คำรับรอง รับประกัน และ/หรือ คำยืนยันของผู้จะซื้อ ตำมที่
คารับรองของผูจ้ ะ
ระบุในสัญญำฉบับนี้
ซื้อ
หมำยถึง เงื่อ นไขบังคับก่อ นส ำหรับ การซื้ อขายทรัพย์สิน ที่ ซื้ อขาย
เงื่อนไขบังคับก่อน
เสร็จสมบูรณ์ ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5
หมำยถึง กำรจำนอง ภำระติดพัน กำรจำนำ ภำระจำยอม สิทธิยดึ หน่ วง
ภาระผูกพัน
รวมถึ ง สิท ธิต ำมสัญ ญำใดๆ ที่บุ ค คลภำยนอกมีอ ยู่ เ หนื อ
โครงการ SJ Infinite I
ิ
หมำยถึ
ง
ทีด่ นิ อำคำร และสิง่ ปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมที่
ทรัพย์สนที่ ซื้อขาย
กำหนดไว้ในสัญญำ
วันที่คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งเป็ น
วันที่การซื้อขาย
วัน ที่การซื้ อขายทรัพย์สิน ที่ ซื้อขายเสร็จ สมบูรณ์ เกิดขึ้น
ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย
แต่ทงั ้ นี้ ต้อ งไม่เกิน 60 วันนับแต่ว นั ที่จดั ตัง้ กองทรัสต์แล้ว
เสร็จสมบูรณ์
เสร็จตำมกฎหมำย
หมำยถึง มีควำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3.1 ของสัญญำฉบับนี้
ราคาซื้อขาย
หมำยถึง ผูเ้ ช่ำพื้นทีภ่ ำยในอำคำร SJ Infinite I ภำยใต้สญ
ผูเ้ ช่ารายย่อย
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย
หมำยถึง บริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด
บริ ษทั เอ็มเจพี
หมำยถึง บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
บมจ. เมเจอร์
หมำยถึง บริษทั ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั CBRE
หมำยถึง ทีด่ นิ ทีจ่ ะขำย รวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที่ 24370, 24369,
ที่ดินที่ จะขาย
5345, 5346, 5347, 5348, 5349 และ 9764) ตัง้ อยู่ท่ี แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนครซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย มีเนื้อทีร่ วมประมำณ 3 ไร่ 1 งำน 45.5
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2. การซื้อ
ขาย
ทรัพย์สิ
นที่ซื้อ
ขาย
เสร็จ
สมบูรณ์

สัญญาธุรกรรม
โครงการบางนา

หมำยถึง

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การของผู้
เช่ารายย่อย

หมำยถึง

สัญญาซื้อขาย
อุปกรณ์และงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ฯ
สัญญาบริ การของผู้
ให้บริ การทัวไป
่

หมำยถึง

รายละเอียด
ตำรำงวำ (“เนื้ อที่โดยประมาณ”)
(1) สัญญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงโครงกำรบำง
นำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง ผู้จะซื้อ และผู้จ ะ
ขาย
(2) สัญญำเช่ำทีด่ นิ โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ระหว่ำง ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย
(3) สัญ ญำซื้อ ขำยอุ ป กรณ์ เฟอร์ นิ เ จอร์ และงำนระบบ
สำธำรณู ป โภคของโครงกำรบำงนำ บิส ซิเ นส คอม
เพล็กซ์ ระหว่ำง ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย
สัญญำเช่ำในพืน้ ทีใ่ นอำคำร SJ Infinite I และสัญญำให้บริกำร
สำธำรณู ปโภค ระหว่ำง ผู้จ ะขาย และผู้เช่ ารายย่อย และ
สัญ ญำดังกล่ ำ วยัง คงมีผ ลใช้บ ัง คับ อยู่ใ นวัน ที่ ก ารซื้ อ ขาย
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
สั ญ ญำซื้ อ ข ำย อุ ป กร ณ์ เฟ อ ร์ นิ เ จอ ร์ แล ะ งำน ร ะ บบ
สำธำรณูปโภคของโครงการ SJ Infinite I ระหว่ำง ผู้จะซื้อ
และผูจ้ ะขาย

สัญญำทีผ่ ้จู ะขายมีอยู่กบั บุคคลภำยนอกเพื่อรับบริกำรต่ำงๆ
กำรรับ ประกัน และกำรซ่ อ มบำรุง ของทรัพ ย์สิ น ที่ ซื้ อ ขาย
ตลอดจนสัญ ญำต่ ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรบริห ำรจัด กำร
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายระหว่ำงผูจ้ ะขายและบุคคลภำยนอก และ
สัญญำดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บงั คับอยู่ ณ วัน ที่ การซื้ อขาย
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
สัญญาบริ หารจัดการ หมำยถึง (1) สัญญำบริห ำรจัดกำรอำคำร ลงวัน ที่ 1 ตุ ล ำคม 2557
ระหว่ำง บริ ษทั CBRE (ในฐำนะตัวแทนจัดกำร) และผู้
อาคาร
จะขาย (ในฐำนะลูกค้ำ)
(2) สัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนแต่ เพียงผู้เดีย วสำหรับโครงกำร
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ลงวันที่ 23
กรกฏำคม 2558 ระหว่ำง บริ ษทั CBRE และผูจ้ ะขาย
สัญญาตกลงกระทา หมำยถึง สัญญำตกลงกระทำกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ กองทรัสต์ ระหว่ำง ผู้
การ
จะซื้อ และผูจ้ ะขาย
หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ (แบบ 69หนังสือชี้ชวน
REIT) และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขต่ำงๆ ของสัญญำฉบับนี้ (ก) ผู้จะขายตกลงขำยและดำเนินกำรให้บริ ษทั เอ็ม
เจพี และบมจ. เมเจอร์ โอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผจ้ ู ะซื้อ และผูจ้ ะซื้อตกลงซื้อทรัพย์สินที่
ซื้อขายจำกผู้จะขายโดยรับโอนกรรมสิทธิในทรั
พย์สินที่ ซื้อขายจำกบริ ษทั เอ็มเจพี และบมจ. เมเจอร์
์
โดยปรำศจำกภาระผูกพัน ใดๆ นอกเหนือ จำกสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และ
สัญญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไปที
่
ผ่ ้จู ะขายได้เปิดเผยแก่ผ้จู ะซื้อแล้ว และ (ข) ผู้จะขายตกลงให้ผ้จู ะ
ซื้อมีสทิ ธิในกำรใช้เครื่องหมำย หรือคำว่ำ “เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ” และ “SJ Infinite I
Business Complex” เพือ่ ใช้ในกำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินที่ ซื้อขายตำมทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
รวมถึงใช้ในเอกสำรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่ำวข้ำงต้น
กำรโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ ซื้อขายจะเกิดขึน้ ในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
และคู่สญ
ั ญำตกลงให้ถอื ว่ำได้มกี ำรส่งมอบกำรครอบครอบทรัพย์สินที่ซื้อขายในวันที่การซื้อขายทรัพย์สิน
หมำยถึง
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3. ราคาซื้อ
ขาย

4. ภาษี
อากร
และ
ค่าใช้จ่า
ย

5. เงื่อนไข
บังคับ
ก่อน

รายละเอียด
ที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
3.1 คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรัพย์สิน ที่ ซื้อขายเป็ นเงินจำนวนรวมทัง้ สิ้น ประมำณ
1,515.5 ล้ำนบำท (“ราคาซื้อขาย”) โดยแบ่งเป็น
(ก) ประมำณ 550.0 ล้ำนบำท เป็นรำคำซื้อขำยของที่ ดินที่จะขาย และ
(ข) ประมำณ 965.0 ล้ำนบำท เป็นรำคำซื้อขำยของอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง
3.2 คู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ำในกรณีท่มี กี ำรรังวัดที่ ดิน ที่ จะขายโดยบุ ค คลที่คู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำย
เห็นชอบร่วมกันแล้ว และปรำกฏว่ำ
(ก) ที่ดินที่ จะขายมีเนื้อทีร่ วมแตกต่ำงไม่เกินกว่ำร้อยละ 1 ของเนื้ อที่โดยประมาณ และไม่กระทบ
ั บนั อย่ำงมีนยั สำคัญของทรัพย์สินที่ซื้อขายแล้ว คู่สญ
ต่อกำรจัดหำประโยชน์ในปจจุ
ั ญำตกลงที่
จะด ำเนิน กำรซื้อ ขำยทรัพย์สิน ที่ ซื้ อ ขายต่ อ ไปโดยไม่เปลี่ย นแปลงราคาซื้ อขาย และไม่
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อกัน
(ข) ที่ดินที่ จะขายมีเนื้อทีร่ วมแตกต่ำงไม่เกินกว่ำร้อยละ 1 ของเนื้ อที่ โดยประมาณ แต่กระทบต่อ
กำรจัดหำประโยชน์ในปจั จุบนั อย่ำงมีนยั สำคัญของทรัพย์สินที่ ซื้อขายแล้ว คู่สญ
ั ญำตกลงทีจ่ ะ
ดำเนินกำรซื้อขำยทรัพย์สินที่ ซื้อขายต่อไป โดยปรับรำคำซื้อขำยของทรัพย์สินที่ ซื้อขายใหม่
และไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อกัน
(ค) ที่ดินที่ จะขายมีเนื้อทีร่ วมแตกต่ำงเกินกว่ำร้อยละ 1 ของเนื้ อที่ โดยประมาณแล้ว คู่สญ
ั ญำตก
ลงทีจ่ ะดำเนินกำรซื้อขำยทรัพย์สินที่ ซื้อขายต่อไป โดยปรับรำคำซื้อขำยของทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขายใหม่ และไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อกัน
4.1 ผู้จะขำยจะรับผิดค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์เท่ำจำนวนที่บริ ษัท เอ็มเจพี และ
บมจ. เมเจอร์ ต้องรับชำระตำมสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สินที่ ซื้อขายระหว่ำงบริ ษทั เอ็มเจพี และ
บมจ. เมเจอร์ กับผู้จะขาย ผู้จะซื้อตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ทรัพย์สินที่ซื้อขายส่วนทีเ่ หลือ
4.2 ผูจ้ ะขำยตกลงรับผิดชอบค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย และ ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของตนเอง
4.3 ผู้จะซื้อตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ ซื้อขายเอง
ทัง้ สิน้
5.1 การซื้ อขายทรัพย์สิน ที่ ซื้ อขายเสร็จ สมบูรณ์ จะเสร็จสมบูร ณ์ ต่ อ เมื่อ มีกำรปฏิบตั ิต ำมเงื่อนไข
บังคับก่อนตำมทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรือในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์
(ก) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะขาย
(1) คารับรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประกำร ณ วันทีล่ งนำมในสัญญำฉบับนี้
และวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย (ถ้ำจำเป็ นต้อง
ได้รบั มติจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูจ้ ะขำย) ได้อนุ มตั กิ ำรเข้ำทำสัญญำและปฏิบตั ติ ำมข้อ
สัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ รวมทัง้ ให้ดำเนินกำรอื่นใด ที่เ กี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้
(3) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าราย
ย่อย และแจ้งบอกกล่ำวกำรโอนดังกล่ำวไปยังผูเ้ ช่ารายย่อย
(4) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทั ่วไป และแจ้ง
บอกกล่ำวกำรโอนดังกล่ำวไปยังคู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทัวไป
่
(5) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ เพื่อโอนสิทธิทจ่ี ะ
ได้ร บั หนังสือ ค้ำประกัน ธนำคำร และหนังสือ รับประกัน ผลงำน สิทธิ เรีย กร้อ งต่ อ กำร
รับประกันผลงำน และกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง ซึ่ง ผู้จะขายมี ณ วันที่ การซื้อ
ขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ผ้จู ะซื้อ และแจ้งบอกกล่ำวกำรโอนดังกล่ำว
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6. กาหนด

6.1

เวลาที่
ได้สิทธิ
ประโยช
น์ หน้ าที่
และ
ความรับ
ผิด

6.2

รายละเอียด
ไปยังคู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทัวไป
่
(6) ดำเนินกำรให้ผรู้ บั ประกันภัยแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินที่ ซื้อขายให้ผ้จู ะซื้อ
เป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขเดิม โดย
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(7) ดำเนิน กำรขอเปลี่ย นแปลงวัต ถุ ประสงค์กำรใช้งำนตำมใบรับรองกำรก่อ สร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อ นย้ำยอำคำร (แบบ อ. 6) ของโครงการ SJ Infinite กับ
หน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นประเภทอำคำรสำนักงำนให้เช่ำให้แล้วเสร็จ
(ข) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะซื้อ
(1) คารับรองของผู้จะซื้อ ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประกำร ณ วันที่ลงนำมในสัญญำฉบับนี้
และวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าราย
ย่อย เพือ่ รับโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย
(3) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ เพื่อรับ
โอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทั ่วไป
(4) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ เพื่อรับโอนสิทธิท่ี
จะได้รบั หนังสือค้ำประกันธนำคำร และหนังสือรับประกันผลงำน สิทธิ เรียกร้องต่อกำร
รับประกันผลงำน และกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่องต่ำงๆ
(ค) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็ นควำมรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
(1) สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคฯ ได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำ
่
ทัง้ สองฝำยแล้ว
(2) สัญญาธุรกรรมโครงการบางนา ได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยแล้ว
(3) สัญญาตกลงกระทาการได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยแล้ว
(4) ผูจ้ ะขายโอนและผูจ้ ะซื้อรับโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาบริ หารจัดการอาคารให้แก่
กองทรัสต์โ ดยกำรแปลงหนี้ใหม่ โดยมีกำรลงนำมในสัญญำที่เกี่ย วข้อ งโดยผู้จ ะขาย
CBRE และผูจ้ ะซื้อแล้ว
ผูจ้ ะขายมีสทิ ธิในกำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระ
หนี้สนิ ภาระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย ซึ่ง
รวมถึงภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้บริ การ
ทัวไป
่ ซึ่งเกิดขึ้นจนถึงเวลำ 24.00 น. ของวัน ก่อ นวันที่ การซื้อขายทรัพย์สิน ที่ ซื้ อขายเสร็จ
สมบูรณ์
ทัง้ นี้ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำก
หรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สินที่ ซื้อขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์
(ข) ภำษีอำกร เช่น ภำษีโรงเรือน ภำษีทด่ี นิ ภำษีบำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย และภำษีอ่นื ๆ (ถ้ำมี)
(ค) บรรดำควำมรับผิดต่ำงๆ เกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อขายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกกำรประเมินของ
หน่วยรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
(ง) บรรดำหนี้สนิ ต่ำงๆ ทีอ่ ำจบังคับชำระได้จำกทรัพย์สินที่ ซื้อขาย
(จ) หน้ำที่ และภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและ
สัญ ญาบริ ก ารของผู้เช่ า รายย่ อ ย และสัญญาบริ การของผู้ใ ห้ บ ริ การทัว่ ไป และเบี้ย
ประกันภัย
ภำยใต้เงือ่ นไขควำมสำเร็จของการซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะซื้อมีสทิ ธิในกำร
ได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผูกพัน
และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย ซึ่งรวมถึงภำยใต้สญ
ั ญา
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เช่าและสัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย และสัญญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทั ่วไป ซึ่งเกิดขึน้ หลัง
เวลำ 24.00 น. ของวันก่อนวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
6.3 หำกผู้จ ะขายได้ร ับ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริก ำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อย เงิน
ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทผ่ี ้จู ะซื้อควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้สญ
ั ญำนี้
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้บริ การทั ่วไป ผู้จะ
ขายจะแจ้งให้ผ้จู ะซื้อทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวคืนให้แก่ ผ้ ู
จะซื้อภำยใน 5 (ห้ำ) วันทำกำร
6.4 หำกผู้จ ะซื้ อ ได้ ร ับ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริก ำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อย เงิน
ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึง่ เป็นผลประโยชน์ท่ผี จ้ ู ะขายควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้สญ
ั ญำนี้
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้บริ การทั ่วไป ผู้จะ
ซื้อจะแจ้งให้ผ้จู ะขายทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวคืนให้แก่ ผ้ ู
จะขายโดยไม่ชกั ช้ำ
7. ข้อตกลง 7.1 คู่สญั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุดในกำรดำเนินกำรให้ผ้เู ช่ ารายย่อย
ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำทีข่ องผูจ้ ะขายให้แก่ผจ้ ู ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญาเช่า
กระทา
และสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อย และให้ผ้จู ะซื้อเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำตำมสัญญาเช่ าและสัญญา
การ
บริ การของผูเ้ ช่ารายย่อยแทนผู้จะขายโดยเร็ว ในกรณีท่ผี ้เู ช่ารายย่อยได้ยนิ ยอมเป็ นลำยลักษณ์
อักษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำทีใ่ นก่อนหรือในวันทีก่ ำรซื้อขำยทรัพย์สนิ ทีซ่ ้อื ขำยเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะ
ขายจะส่งมอบเงิน ประกัน กำรเช่ำและกำรบริกำรตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญาเช่ าและสัญญา
บริ การของผู้เช่ารายย่อย (หำกมี) และต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทีอ่ อกภำยใต้ สญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่ำว ซึง่ ได้สลักหลังแก้ไขชือ่ ผูร้ บั ผลประโยชน์เป็ น ผู้จะซื้อแล้ว
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมให้แก่ ผ้จู ะซื้อ (หำกมี) ในวันที่กำรซื้อขำยทรัพย์สนิ ที่ซ้อื ขำยเสร็จ
สมบูรณ์ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำรำยย่อยได้ยนิ ยอมดังกล่ำวภำยหลังวันทีก่ ำรซื้อขำยทรัพย์สนิ ทีซ่ ้อื ขำยเสร็จ
สมบูรณ์ ผูจ้ ะขำยจะส่งมอบเงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรให้แก่ผจู้ ะซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับ
แต่วนั ทีผ่ เู้ ช่ำรำยย่อยได้ให้ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำทีด่ งั กล่ำวแล้ว
ทัง้ นี้ ผูจ้ ะขายอำจโอนเงินประกันกำรเช่ำและกำรบริกำรดังกล่ำว โดยตกลงให้ผจู้ ะซื้อสำมำรถหัก
จำนวนเงินดังกล่ำวออกจำกราคาซื้อขายทีจ่ ะชำระให้แก่ผจู้ ะขำยได้
7.2 คู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ค วำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุ ดในกำรดำเนิน กำรให้คู่ส ญ
ั ญำภำยใต้
สัญญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทัวไปยิ
่
นยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้
จะขายให้แก่ผ้จู ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ และให้ผ้จู ะซื้อเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ตำมสัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัว่ ไปแทนผู้จะขายโดยเร็ว และเมื่อคู่สญ
ั ญำภำยใต้ สญ
ั ญา
บริ การของผู้ให้บริ การทั ่วไปได้ยนิ ยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ดงั กล่ำว
แล้ว ผู้จะขายจะส่งมอบเงินประกันตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่
(หำกมี) ให้แก่ผจ้ ู ะซื้อ
7.3 ภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับจำกวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะขายตกลงที่
จะดำเนินกำรให้คู่ส ญ
ั ญำภำยใต้ สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไปตำมรำยชื
่
่อที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ ออกหนังสือค้ำประกัน ธนำคำร และหนังสือรับประกัน ผลงำนให้แก่ ผ้จู ะซื้อ และให้ควำม
ยินยอมต่อกำรโอนสิทธิดงั กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
8.1 ภำยใต้บงั คับข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีคู่ส ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง รวมถึงกรรมกำรและ
8. ข้อ
พนักงำนของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวด้วย (โดยรวมเรียกว่ำ “คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย”) (ก)
สัญญา
ได้ร บั ควำมเสีย หำย มีข ้อ เรีย กร้อ ง ข้อ พิพ ำท หรือ กำรด ำเนิ น คดีใดๆ ต่ อ คู่ ส ญ
ั ญำอีกฝ่ ำ ยหนึ่ ง
รับผิดช
(“คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด ”) อันเนื่ องมำจำกหรือ เกี่ย วข้อ งกับกำรฝ่ำฝื นข้อ กำหนด และ/หรือ
อบใช้
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หัวข้อ
ความ
เสียหาย

8.2

8.3

8.4

รายละเอียด
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด
หรือ (ข) ต้องชำระค่ำเสียหำยใดๆ แทนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไปก่อนโดยสุจริต อันเป็ นผลมำ
จำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรผิดข้อกำหนด และ/หรือ เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/
หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตำมทีก่ ำหนดในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ดตกลงยิน ยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ ำเสีย หำยและค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึ้น จริงทัง้ หมด (รวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำกฎหมำย ทนำยควำมเพือ่ แก้ไขข้อ
พิพำทหรือต่อสู้คดีดงั กล่ำว) ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายจนครบถ้วน และจะชำระ
ค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจำก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั ความเสียหาย หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำที่
กำหนดในข้อ 8.2 ให้ถอื ว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยที่ต้องรับผิดเป็ นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญา
่
ฝ่ ายที่ได้รบั ความเสียหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญำฝำยทีต่ อ้ งรับผิดอีกต่อไป
คู่ส ัญ ญาฝ่ ายที่ ไ ด้ รบั ความเสี ยหายจะต้อ งแจ้งเหตุ กำรณ์ กำรปฏิบ ัติผ ิด ข้อ กำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือ คำรับประกันดังกล่ำวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้อง
รับผิดทรำบโดยเร็วนับแต่วนั ทีค่ ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายทรำบหรือมีเหตุอนั ควรทรำบถึง
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำว แต่ทงั ้ นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนั ที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดังกล่ำวต้องระบุถงึ รำยละเอียด สำเหตุ และประมำณกำรของควำม
เสียหำยดังกล่ำวเป็ นอย่ำงน้อย โดยคู่สญ
ั ญำทุกฝ่ำยจะต้องร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงและใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงเต็มที่และกระทำกำรโดยสุจริต ในกำรป้อ งกันหรือ ลดควำมเสียหำยดังกล่ ำว หำก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำ 2 ปี ดังกล่ ำว ให้ถือว่ำควำมรับผิดของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิดเป็นอันสิน้ สุดลง โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสียหายไม่อำจเรียกร้อง
ใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดอีกต่อไป
ควำมรับผิดของผู้จะขาย (ไม่ว่ำจะโดยสัญญำ ละเมิด หรืออื่นใด) ทีเ่ กิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับ
สัญญำฉบับนี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้ สิ้นแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนราคาซื้อขายทีผ่ ้จู ะขาย
ได้รบั จำกผูจ้ ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่มคี วำมรับผิดในค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยพิเศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ หำกเหตุดงั กล่ำวเกิดจำก
ควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย หรือเกิด
จำกเหตุสุดวิสยั
เมือ่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ หำกทรัพย์สินที่ ซื้อขายได้รบั ควำมเสียหำยใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ นับจำกวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยมิได้มเี หตุจำกควำมผิดของ
ผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะขายไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำว

2. สัญญำซื้อขำยอุปกรณ์และงำนระบบสำธำรณูปโภค โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซื้อ

1. คานิ ยาม

รายละเอียด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”)
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้ม ี
อำนำจกระทำแทน
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
หมำยถึง ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิว
กองทรัสต์
เอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หมำยถึง กำรโอนกรรมสิทธิในทรั
การซื้อขาย
พย์สินที่ ซื้อขายให้แก่ผ้จู ะซื้อ เมื่อกำร
์
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หัวข้อ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ์

2. การซื้อขายทรัพย์สินที่
ซื้อขาย

3. ราคาซื้อขาย
4. ภาษี อากร และค่าใช้จ่าย

โครงการ SJ
Infinite I
บริ ษทั เอ็มเจพี
วันที่การซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ์

หมำยถึง

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

หมำยถึง

ภาระผูกพัน

หมำยถึง

หมำยถึง
หมำยถึง

รายละเอียด
ปฏิบตั ิต ำมข้อกำหนดและเงื่อ นไขต่ำงๆ ตำมข้อ 2 ของสัญญำ
ฉบับนี้ และเงือ่ นไขบังคับก่อนตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5 ของสัญญำ
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
อำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่ท่ี 349349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
บริษทั เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด
วันทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งเป็ นวันที่
การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้ อขายเสร็จ สมบูรณ์ เกิดขึ้น แต่ทงั ้ นี้
ต้อ งไม่เ กิน 60 วัน นับ แต่ ว นั ที่จ ัดตัง้ กองทรัสต์ แล้ว เสร็จตำม
กฎหมำย
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงงำนระบบและ
อุปกรณ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญำ
(1) งำนระบบไฟ้ ฟ้ ำ งำนระบบน้ ำ ประปำ ระบบโทรศัพ ท์
ลิฟท์ บันไดเลือ่ น ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบปรับอำกำศ
ระบบสุขำภิบำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบรักษำควำม
ป ล อ ด ภั ย ร ะ บ บ ง ำ น วิ ศ ว ก ร อุ ป ก ร ณ์ Turnstile
Swinglane 900 พร้อมบัตรเข้ำอำคำร และบัตรเข้ำอำคำร
จอดรถ และระบบสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ทัง้ หมดที่ติดตัง้
และใช้งำนอยู่ในโครงกำร SJ Infinite I
(2) อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้อง รวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์ ทัง้ หมดทีต่ ิดตัง้
และใช้งำนอยู่ในโครงกำร SJ Infinite I
กำรจำนอง ภำระติดพัน กำรจำนำ ภำระจำยอม สิทธิยดึ หน่ วง
รวมถึ ง สิท ธิต ำมสัญ ญำใดๆ ที่ บุ ค คลภำยนอกมีอ ยู่ เ หนื อ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
สัญ ญำจะซื้อ จะขำยที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้ำ ง โครงการ SJ
Infinite I ระหว่ำง ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย

สัญญาจะซื้อจะขาย หมำยถึง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้าง
หมำยถึง สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรของผูเ้ ช่ำรำยย่อยตำมทีน่ ิยำมไว้ใน
สัญญาเช่าและ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
สัญญาบริ การของผู้
เช่ารายย่อย
สัญญาบริ การของผู้ หมำยถึง สัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัวไปตำมที
่
่นิยำมไว้ในสัญญา
ให้บริ การทั ่วไป
จะซื้อจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขต่ำงๆ ของสัญญำฉบับนี้ ผูจ้ ะขายตกลงขำยและดำเนินกำรให้บริ ษทั เอ็มเจ
พี โอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผจ้ ู ะซื้อ และผู้จะซื้อตกลงซื้อทรัพย์สินที่ ซื้อขายจำกผูข้ ำย
และตกลงรับโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ ซื้อขายจำกบริ ษัท เอ็มเจพี โดยปรำศจำกภาระผูกพันใดๆ
หรือข้อพิพำทใดๆ เว้นแต่ สญ
ั ญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้
ให้บริ การทัวไป
่ ทีไ่ ด้เปิดเผยข้อมูลแก่ผจ้ ู ะซื้อแล้ว
กำรโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สินที่ ซื้อขายจะเกิดขึน้ ในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
และคู่ส ญ
ั ญำตกลงให้ถือ ว่ำได้มกี ำรส่ งมอบกำรครอบครอบทรัพ ย์สิน ที่ ซื้ อขายในวัน ที่ การซื้ อ ขาย
ทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรัพย์สินที่ ซื้อขายเป็ นเงินจำนวนรวมทัง้ สิ้น ประมำณไม่เกิน
595.8 ล้ำนบำท (“ราคาซื้อขาย”) (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
ผูจ้ ะซื้อตกลงรับผิดชอบภำษีมลู ค่ำเพิม่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สิน
ที่ซื้อขายเองทัง้ สิน้
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5. เงื่อนไขบังคับก่อน

5.1

6. กาหนด

6.1

เวลาที่ได้สิทธิ ประโยชน์
หน้ าที่ และความรับผิ ด

6.2

6.3

6.4

7. ข้อสัญญารับผิด
ชอบใช้ความเสียหาย

7.1

รายละเอียด
การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมือ่ มีกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
บังคับก่อนตำมทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรือในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์
(ก) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะขาย
(1) คารับรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประกำร ณ วันที่ลงนำมในสัญญำ
ฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น ของผู้จ ะขาย (ถ้ำ
จำเป็ น ต้อ งได้ร ับมติจำกที่ประชุ มผู้ถือ หุ้น ของผู้จ ะขำย) ได้อ นุ ม ตั ิก ำรเข้ำท ำ
สัญญำและปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ รวมทัง้ ให้ดำเนินกำร
อื่น ใด ที่เกี่ย วข้องเพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในกำรปฏิบตั ิตำมข้อสัญญำต่ ำงๆ
ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้
(ข) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะซื้อ
คารับรองของผู้จะซื้อ ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประกำร ณ วันที่ลงนำมในสัญญำฉบับนี้
และวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(ค) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็ นควำมรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
สัญญาจะซื้อจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำย
แล้ว และกำรซื้อขำยทรัพย์สนิ ทีซ่ ้อื ขำยภำยใต้สญ
ั ญาจะซื้อจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างเสร็จสมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างแล้ว
ผู้จะขายมีสทิ ธิในกำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี
ภำระหนี้สนิ ภำระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึ้นจำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขาย ซึ่งเกิดขึ้นจนถึงเวลำ 24.00 น. ของวัน ก่อนวัน ที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
ทัง้ นี้ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภำระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก
หรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สินที่ ซื้อขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์
(ข) ภำษีอำกร เช่น ภำษีโรงเรือน ภำษีทด่ี นิ ภำษีบำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย และภำษีอ่นื ๆ (ถ้ำมี)
(ค) บรรดำควำมรับผิดต่ำงๆ เกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สินที่ ซื้อขายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกกำรประเมิน
ของหน่วยรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
(ง) บรรดำหนี้สนิ ต่ำงๆ ทีอ่ ำจบังคับชำระได้จำกทรัพย์สินที่ซื้อขาย
ภำยใต้เงือ่ นไขควำมสำเร็จของการซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะซื้อมีสทิ ธิใน
กำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภำระ
ผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย ซึ่งเกิดขึน้ หลัง
เวลำ 24.00 น. ของวันก่อนวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
หำกผู้จ ะขายได้ร ับผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำเช่ ำ ค่ ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ท่ี ผ้จู ะ
ซื้อควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ผูจ้ ะขายจะแจ้งให้ผจ้ ู ะซื้อทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรและ
ตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผจ้ ู ะซื้อโดยไม่ชกั ช้ำ
หำกผู้จ ะซื้ อ ได้ร ับ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริก ำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ท่ี ผ้จู ะ
ขายควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผ้จู ะขายทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
และตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผจ้ ู ะขายโดยไม่ชกั ช้ำ
ภำยใต้บงั คับข้อ 7.2 ข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ในกรณีคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำรและ
พนักงำนของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวด้วย (โดยรวมเรียกว่ำ “คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย”) (ก)
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7.2

7.3

7.4

รายละเอียด
ได้รบั ควำมเสีย หำย มีข ้อเรีย กร้อ ง ข้อ พิพ ำท หรือกำรดำเนิ น คดีใดๆ ต่ อ คู่ส ญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
(“คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด”) อันเนื่องมำจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรฝ่ำฝื นข้อกำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ด หรือ (ข) ต้องชำระค่ำเสียหำยใดๆ แทนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไปก่อนโดยสุจริต อันเป็ น
ผลมำจำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรผิดข้อ กำหนด และ/หรือ เงื่อนไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำ
รับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตำมที่กำหนดในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตกลงยิน ยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ ำเสีย หำยและค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึ้น จริง
ทัง้ หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ย วกับกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย ค่ ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย
ทนำยควำมเพื่อแก้ไขข้อพิพำทหรือต่อสูค้ ดีดงั กล่ำว) ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
จนครบถ้วน และจะชำระค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย ทัง้ นี้ หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ดไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อ 7.2 ให้ถอื ว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้อง
รับผิ ดเป็ น อันสิ้น สุดลง โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ไ ด้รบั ความเสี ยหายไม่อำจเรีย กร้อ งใดๆ ได้จำก
คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีต่ อ้ งรับผิดอีกต่อไป
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายจะต้อ งแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏิบตั ิผดิ ข้อกำหนด และ หรือ /
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือคำรับประกันดังกล่ำวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่
ต้องรับผิ ดทรำบโดยเร็วนับแต่วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายทรำบหรือมีเหตุอนั ควร
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว แต่ทงั ้ นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ การซื้อขาย
ทรัพย์สิน ที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดังกล่ ำวต้องระบุถึงรำยละเอียด สำเหตุ และ
ประมำณกำรของควำมเสีย หำยดัง กล่ ำ วเป็ น อย่ ำ งน้ อ ย โดยคู่ส ัญ ญำทุ ก ฝ่ ำ ยจะต้อ งร่ ว มกัน
พิจำรณำหำแนวทำงและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ ละกระทำกำรโดยสุจริตในกำรป้องกันหรือ
ลดควำมเสียหำยดังกล่ำว
ควำมรับผิดของผูจ้ ะขาย (ไม่ว่ำจะโดยสัญญำ ละเมิด หรืออื่นใด) ทีเ่ กิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วเนื่องกับ
สัญญำฉบับนี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้ สิ้นแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนราคาซื้อขายทีผ่ ้จู ะ
ขายได้รบั จำกผูจ้ ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่มคี วำมรับผิดในค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยพิเศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หำกเหตุดงั กล่ำวเกิด
จำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
หรือเกิดจำกเหตุสุดวิสยั
เมือ่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ หำกทรัพย์สินที่ ซื้อขายได้รบั ควำมเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้น นับจำกวัน ที่ การซื้ อขายทรัพย์สิน ที่ ซื้ อขายเสร็จ สมบูรณ์ โ ดยมิไ ด้มเี หตุ จำก
ควำมผิดของผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะขายไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำว

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
1. สัญญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซื้อ

1. คานิ ยาม

รายละเอียด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”)
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้ม ี
อำนำจกระทำแทน
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
หมำยถึง
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิว
กองทรัสต์
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หัวข้อ
การซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ์

คารับรองของผูจ้ ะ
ขาย
โครงการบางนา

คารับรองของผูจ้ ะ
ซื้อ
เงื่อนไขบังคับ
ก่อน
ภาระผูกพัน

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

วันที่การซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ์
ราคาซื้อขาย
สัญญาเช่าที่ ดิน
ผูเ้ ช่ารายย่อย
สัญญาธุรกรรม

สัญญาซื้อขาย
อุปกรณ์และงาน
ระบบ
สาธารณูปโภคฯ
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การของ
ผูเ้ ช่ารายย่อย
สัญญาบริ การของ
ผูใ้ ห้บริ การทัวไป
่

รายละเอียด
เอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หมำยถึง
กำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรั
พย์สินที่ ซื้อขายให้แก่ผ้จู ะ
์
ซื้อทีส่ ำนักงำนทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องตำมสัญญำนี้ รวมทัง้ กำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขต่ำงๆ ตำมข้อ 2 ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกที่
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยได้ปฏิบตั ิต ำมเงื่อนไขบังคับก่อนตำมที่ไ ด้
ระบุไว้ในข้อ 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว
หมำยถึง
คำรับรอง รับประกัน และ/หรือ คำยืนยันของผูจ้ ะขายตำมทีร่ ะบุ
ในสัญญำฉบับนี้
หมำยถึง
อำคำรส ำนักงำน บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่ท่ี ถนน
บำงนำ 7 .ตรำด กม-หมู่ท่ี แขวงบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี 13
จังหวัดสมุทรปรำกำร
หมำยถึง
คำรับรอง รับประกัน และ/หรือ คำยืนยันของผู้จะซื้อตำมทีร่ ะบุ
ในสัญญำฉบับนี้
หมำยถึง
เงือ่ นไขบังคับก่อนสำหรับการซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ ตำมทีร่ ะบุในข้อ 2
หมำยถึง
กำรจำนอง ภำระติดพัน กำรจำนำ ภำระจำยอม สิทธิยดึ หน่ วง
รวมถึ ง สิ ท ธิต ำมสัญ ญำใดๆ ที่ บุ ค คลภำยนอกมีอ ยู่ เ หนื อ
ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย
หมำยถึง
โครงการบางนา และสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงอำคำรและสิง่
ปลูกสร้ำ งปรำกฏตำมใบรับรองกำรก่อ สร้ำ งอำคำร ดัดแปลง
อำคำร หรือเคลือ่ นย้ำยอำคำร เลขที่ 6/2557 (แบบ อ.6) ออกให้
ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 ให้แก่ผจ้ ู ะขาย
หมำยถึง
วันทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงเป็นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ เป็นวันที่
การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ เกิดขึน้ แต่ทงั ้ นี้
ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์แล้วเสร็จ
ตำมกฎหมำย
มีควำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3 ของสัญญำฉบับนี้
หมำยถึง
สัญญำเช่ำทีด่ นิ โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง
ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย
หมำยถึง
ผู้เ ช่ ำ พื้น ที่ภ ำยในโครงการบางนา ภำยใต้ ส ัญ ญาเช่ า และ
สัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย
หมำยถึง
(1)
สัญญาเช่าที่ ดิน
(2)
สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ง า น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคฯ
หมำยถึง
สั ญ ญ ำ ซื้ อ ข ำ ย อุ ป ก ร ณ์ เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ แ ล ะ ง ำ น ร ะ บ บ
สำธำรณู ป โภคของโครงกำร บำงนำ บิส ซิเ นส คอมเพล็ก ซ์
ระหว่ำง ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย
หมำยถึง

หมำยถึง
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สัญ ญำเช่ ำ พื้น ที่ และสัญ ญำให้บ ริก ำรในโครงการบางนา
ระหว่ำง ผูจ้ ะขาย และผู้เช่ารายย่อย และสัญญำดังกล่ำวยังคง
มีผลใช้บงั คับอยู่ในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
สัญญำที่ผ้จู ะขายมีอ ยู่กบั บุค คลภำยนอกเพื่อ รับบริกำรต่ำงๆ
กำรรับ ประกัน และกำรซ่ อ มบ ำรุ ง ของทรัพ ย์ สิ น ที่ ซื้ อ ขาย

หัวข้อ

2. การซื้อขายทรัพย์สินที่
ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

3. ราคาซื้อขาย
4. ภาษี อากร และค่าใช้จ่าย
5. เงื่อนไขบังคับก่อน

รายละเอียด
ตลอดจนสัญ ญำต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรบริ ห ำรจัด กำร
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายระหว่ำงผู้จะขายและบุคคลภำยนอก และ
สัญ ญำดัง กล่ ำ วยัง คงมีผ ลใช้บ ัง คับ อยู่ ณ วัน ที่ ก ารซื้ อ ขาย
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขต่ำงๆ ของสัญญำฉบับนี้ ผู้จะขายตกลงขำยและโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สิน
ที่ ซื้อขายให้แก่ผ้จู ะซื้อ และผู้จะซื้อตกลงซื้อและรับกำรโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ ซื้อขายจำกผู้จะ
ขาย โดยปรำศจำกภาระผูกพันใดๆ นอกเหนือจำกสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่อย
และสัญญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทัวไปที
่
ผ่ จ้ ู ะขายได้เปิดเผยแก่ผจ้ ู ะซื้อแล้ว
ิ
กำรโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนที่ ซื้อขายจะเกิดขึน้ ในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
และคู่ส ญ
ั ญำตกลงให้ถือ ว่ำได้มกี ำรส่ งมอบกำรครอบครอบทรัพ ย์สิน ที่ ซื้ อขายในวัน ที่ การซื้ อ ขาย
ทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรัพย์สินที่ ซื้อขายเป็ นเงินจำนวนรวมทัง้ สิ้น ประมำณไม่เกิน
188.7 บำท (“ราคาซื้อขาย”)
ผูจ้ ะซื้อตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สินที่ ซื้อขาย และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรจดทะเบีย นโอนกรรมสิท ธิท์ รัพ ย์สิ น ที่ ซื้ อ ขายเองทัง้ สิ้น และผู้จ ะขายตกลง
รับผิดชอบภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของตนเอง
5.1
การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมือ่ มีกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
บังคับก่อนตำมทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรือในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่
ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(ก) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะขาย
(1) คารับรองของผู้จ ะขายถู กต้อ งและเป็ น จริง ทุ ก ประกำร ณ วัน ที่ล งนำมใน
สัญญำฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของผู้จ ะขาย (ถ้ำ
จำเป็ น ต้องได้ร บั มติจำกที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ของผู้จะขำย) ได้อ นุ มตั ิกำรเข้ำทำ
สัญ ญำและปฏิ บ ัติ ต ำมข้ อ สัญ ญำต่ ำ งๆ ภำยใต้ ส ัญ ญำฉบับ นี้ รวมทัง้ ให้
ดำเนิน กำรอื่น ใด ที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ในกำรปฏิบตั ิต ำมข้อ
สัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้
(3) ดำเนินกำรโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ า
รายย่อยเพือ่ ให้ผจ้ ู ะซื้อเข้ำเป็นคู่สญ
ั ญำในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้
เช่ ารายย่ อ ยต่ อ จำกผู้จ ะขาย รวมถึง ดำเนิ น กำรให้ ผ้ เู ช่ ารายย่ อยให้ค วำม
ยินยอมต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำทีด่ งั กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
(4) ลงนำมในสัญญำสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้ บริ การทั ่วไป
และแจ้งบอกกล่ำวกำรโอนดังกล่ำวไปยัง คู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้
ให้บริ การทั ่วไป
(5) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ เพื่อโอน
สิทธิท่จี ะได้รบั หนังสือค้ำประกันธนำคำร และหนังสือ รับประกันผลงำน สิทธิ
เรียกร้องต่อกำรรับประกันผลงำน และกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง ซึ่ง ผู้
จะขายมี ณ วันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ผ้จู ะซื้อ
และแจ้งบอกกล่ำวกำรโอนดังกล่ำวไปยัง คู่สญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้
ให้บริ การทั ่วไป
(6) ดาเนิ นการให้ผรู้ บั ประกันภัยแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินที่ ซื้อขาย
ให้ผจ้ ู ะซื้อเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวตำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขเดิม โดยมีผ ลบังคับใช้ ณ วัน ที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้ อขาย
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หัวข้อ

รายละเอียด

6. กาหนด

เวลาที่ ได้สิทธิ 6.1
ประโยชน์ หน้ าที่ และ
ความรับผิด

6.2

6.3

เสร็จสมบูรณ์
(ข) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะซื้อ
(1) คารับรองของผูจ้ ะซื้อถูกต้องและเป็ นจริงทุกประกำร ณ วันทีล่ งนำมในสัญญำ
ฉบับนี้ และวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้
เช่ารายย่อย เพื่อรับโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ
ของผูเ้ ช่ารายย่อย
(3) ลงนำมในสัญญำโอนสิท ธิและหน้ ำ ที่ภ ำยใต้ ส ัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การ
ทัวไป
่ เพือ่ รับโอนสิทธิและหน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทั ่วไป
(4) ลงนำมในสัญญำโอนสิทธิภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ เพื่อรับ
โอนสิทธิทจ่ี ะได้รบั หนังสือค้ำประกันธนำคำร และหนังสือรับประกันผลงำน สิทธิ
เรียกร้องต่อกำรรับประกันผลงำน และกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่องต่ำงๆ
(ค) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็ นควำมรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
(1) สัญญาธุรกรรมได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยแล้ว และได้มกี ำรจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำในทรัพย์ท่เี ช่ำให้แก่ ผ้จู ะซื้อ ตำมที่กำหนดในสัญญาเช่ า
ที่ ดินแล้ว
(2) สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์เพือ่ บริหำรโครงการบางนา ระหว่ำง ผู้
จะซื้อ และผู้จะขาย (ในฐำนะผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ) ได้รบั กำรลงนำมโดย
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยแล้ว
ผูจ้ ะขายมีสทิ ธิในกำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี
ภำระหนี้สนิ ภาระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขาย ซึง่ รวมถึงภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย และสัญญาบริ การของ
ผูใ้ ห้บริ การทัวไป
่ ซึง่ เกิดขึน้ จนถึงเวลำ 24.00 น. ของวันก่อนวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
จำก หรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สินที่ซื้อขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์
(ข) ภำษีอำกร เช่น ภำษีโรงเรือน ภำษีทด่ี นิ ภำษีบำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย และภำษีอ่นื ๆ (ถ้ำมี)
(ค) บรรดำควำมรับ ผิด ต่ ำงๆ เกี่ย วเนื่ อ งกับ ทรัพ ย์สิ น ที่ ซื้ อขายที่เ กิด ขึ้น เนื่อ งจำกกำร
ประเมินของหน่วยรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
(ง) บรรดำหนี้สนิ ต่ำงๆ ทีอ่ ำจบังคับชำระได้จำกทรัพย์สินที่ซื้อขาย
(จ) หน้ำที่ และภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญา
เช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทั ่วไป
และเบีย้ ประกันภัย
ภำยใต้เงือ่ นไขควำมสำเร็จของการซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะซื้อมีสทิ ธิใน
กำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระ
ผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ จำก หรือเกี่ยวเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย ซึ่งรวมถึง
ภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การ
ทัวไป
่ ซึ่งเกิดขึ้น หลังเวลำ 24.00 น. ของวันก่อ นวัน ที่ การซื้ อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
หำกผู้จ ะขายได้ร บั ผลประโยชน์ ใดๆ จำกบุค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำเช่ำ ค่ ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อย
เงินชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ท่ีผ้จู ะซื้อควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้
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6.4

7. ข้อตกลงกระทาการ

7.1

7.2

8. ข้อสัญญารับผิดชอบใช้

8.1

ความเสียหาย

8.2

รายละเอียด
สัญญำนี้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้บริ การ
ทัวไป
่ ผู้จะขายจะแจ้งให้ผ้จู ะซื้ อทรำบเป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์
ดังกล่ำวคืนให้แก่ผจ้ ู ะซื้อโดยไม่ชกั ช้ำ
หำกผู้จ ะซื้ อ ได้ร บั ผลประโยชน์ ใดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริก ำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่ารายย่อย
เงินชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึง่ เป็นผลประโยชน์ท่ผี จ้ ู ะขายควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้
สัญญำนี้ สัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผูเ้ ช่ารายย่อย และสัญญาบริ การของผู้ให้บริ การ
ทัวไป
่ ผู้จะซื้ อจะแจ้งให้ผ้จู ะขายทรำบเป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์
ดังกล่ำวคืนให้แก่ผจ้ ู ะขายโดยไม่ชกั ช้ำ
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงทีจ่ ะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดในกำรดำเนินกำรให้ค่สู ญ
ั ญำภำยใต้
สัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทั ่วไปยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำที่
ของผูจ้ ะขายให้แก่ผ้จู ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทัวไป
่ และให้ผ้จู ะซื้อเข้ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำตำมสัญญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทั ่วไปแทนผูจ้ ะขายโดยเร็ว และเมือ่ คู่สญ
ั ญำภำยใต้
สัญญาบริ การของผูใ้ ห้บริ การทัวไปได้
่
ยนิ ยอมเป็นลำยลักษณ์อกั ษรต่อกำรโอนสิทธิและหน้ำที่
ดัง กล่ ำ วแล้ว ผู้จ ะขายจะส่ งมอบเงิน ประกัน ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในสัญ ญาบริ ก ารของผู้
ให้บริ การทัวไป
่ (หำกมี) ให้แก่ผจ้ ู ะซื้อ
ภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับจำกวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะขายตก
ลงทีจ่ ะดำเนินกำรให้ค่สู ญ
ั ญำภำยใต้สญ
ั ญาบริ การของผู้ให้บริ การทั ่วไปตำมรำยชื่อทีก่ ำหนด
ไว้ในสัญญำ ออกหนังสือค้ำประกันธนำคำร และหนังสือรับประกันผลงำนให้แก่ ผ้จู ะซื้อ และให้
ควำมยินยอมต่อกำรโอนสิทธิดงั กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ภำยใต้บงั คับข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีค่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำรและ
พนักงำนของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวด้วย (โดยรวมเรียกว่ำ “คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย”) (ก)
ได้รบั ควำมเสียหำย มีขอ้ เรียกร้อง ข้อพิพำท หรือกำรดำเนินคดีใดๆ ต่ อคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ ง
่
(“คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด”) อันเนื่องมำจำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรฝำฝื นข้อกำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ด หรือ (ข) ต้องชำระค่ำเสียหำยใดๆ แทนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไปก่อนโดยสุจริต อันเป็ น
ผลมำจำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรผิดข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำ
รับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตำมทีก่ ำหนดในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึ้น จริง
ทัง้ หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย
ทนำยควำมเพือ่ แก้ไขข้อพิพำทหรือต่อสูค้ ดีดงั กล่ำว) ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
จนครบถ้วน และจะชำระค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย ทัง้ นี้ หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ดไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำที่กำหนดในข้อ 8.2 ให้ถือว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
ต้องรับผิ ดเป็ นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้
จำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีต่ อ้ งรับผิดอีกต่อไป
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏิบตั ิผดิ ข้อกำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือ คำรับประกันดังกล่ำวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่
ต้องรับผิ ดทรำบโดยเร็วนับแต่วนั ทีค่ ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายทรำบหรือมีเหตุอนั ควร
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว แต่ทงั ้ นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนั ที่ การซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดังกล่ำวต้องระบุถงึ รำยละเอียด สำเหตุ และ
ประมำณกำรของควำมเสีย หำยดัง กล่ ำ วเป็ น อย่ ำงน้ อ ย โดยคู่ส ัญญำทุ ก ฝ่ำ ยจะต้ อ งร่ ว มกัน
พิจำรณำหำแนวทำงและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ ละกระทำกำรโดยสุจริตในกำรป้องกันหรือ
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8.3

8.4

รายละเอียด
ลดควำมเสียหำยดังกล่ ำว หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไม่ไ ด้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำ 2 ปี
ดังกล่ำว ให้ถอื ว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดเป็ นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
ที่ได้รบั ความเสียหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดอีกต่อไป
ควำมรับผิดของผูจ้ ะขาย (ไม่ว่ำจะโดยสัญญำ ละเมิด หรืออื่นใด) ทีเ่ กิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วเนื่องกับ
สัญญำฉบับนี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้ สิ้นแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนราคาซื้อขายทีผ่ ้จู ะ
ขายได้รบั จำกผูจ้ ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดจะไม่มคี วำมรับผิดในค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยพิเศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดจะไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ หำกเหตุดงั กล่ำวเกิด
จำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
หรือเกิดจำกเหตุสุดวิสยั
เมือ่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ หำกทรัพย์สินที่ ซื้อขายได้รบั ควำมเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นนับจำกวัน ที่ การซื้ อขายทรัพย์สิน ที่ ซื้ อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยมิได้มเี หตุ จำก
ควำมผิดของผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะขายไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำว

2. สัญญำซื้อขำยอุปกรณ์และงำนระบบสำธำรณูปโภคโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซื้อ

1. คานิ ยาม

รายละเอียด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”)
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้ม ี
อำนำจกระทำแทน
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
หมำยถึง
ทรัส ต์ เพื่อ กำรลงทุน ในอสัง หำริม ทรัพ ย์และสิทธิกำรเช่ ำ
กองทรัสต์
ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
การซื้อขายทรัพย์สิน หมำยถึง
กำรโอนกรรมสิทธิในทรั
พย์สินที่ ซื้อขายให้แก่ผ้จู ะซื้อ เมื่อ
์
กำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขต่ำงๆ ตำมข้อ 2 และ
ที่ซื้อขายเสร็จ
เงือ่ นไขบังคับก่อนตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว
สมบูรณ์
หมำยถึง
อำคำรสำนักงำน บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่ท่ี ถนน
โครงการบางนา
บำงนำ-ตรำด กม.7 หมู่ท่ี 13 แขวงบำงแก้ว อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร
หมำยถึง
วันทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งเป็ น
วันที่การซื้อขาย
วันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ เกิดขึ้น
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
แต่ ท งั ้ นี้ ต้อ งไม่เ กิน 60 (หกสิบ ) วัน นับ แต่ ว ัน ที่จ ัด ตัง้
เสร็จสมบูรณ์
กองทรัสต์แล้วเสร็จตำมกฎหมำย
หมำยถึง
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงงำนระบบและ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
อุปกรณ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญำ
(1) งำนระบบไฟ้ฟ้ำ งำนระบบน้ ำประปำ ระบบโทรศัพท์
ลิฟ ท์ บัน ไดเลื่อน ระบบป้อ งกัน อัคคีภ ยั ระบบปรับ
อำกำศระบบสุ ขำภิบำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบ
รัก ษำควำมปลอดภัย ระบบงำนวิศ วกร อุ ป กรณ์
พร้อมบัตรเข้ำอำคำร และบัตรเข้ำอำคำรจอดรถ และ
ระบบสำธำรณูปโภคอื่นๆ ทัง้ หมดทีต่ ิดตัง้ และใช้งำน
อยู่ในโครงกำรบำงนำ
(2) อุ ป กรณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ ง รวมทัง้ เฟอร์นิ เจอร์ ทัง้ หมดที่
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หัวข้อ

2. การซื้อขายทรัพย์สินที่
ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

3. ราคาซื้อขาย
4. ภาษี อากร และค่าใช้จ่าย
5. เงื่อนไขบังคับก่อน

6. กาหนด

ภาระผูกพัน

หมำยถึง

สัญญาเช่าที่ ดิน

หมำยถึง

สัญญาจะซื้อจะขาย
อาคารและสิ่ งปลูก
สร้าง
สัญญาธุรกรรม

หมำยถึง

หมำยถึง

รายละเอียด
ติดตัง้ และใช้งำนอยู่ในโครงกำรบำงนำ
กำรจ ำนอง ภำระติด พัน กำรจ ำน ำ ภำระจ ำยอม สิทธิย ึด
หน่ ว ง รวมถึงสิท ธิต ำมสัญญำใดๆ ที่บุ ค คลภำยนอกมีอ ยู่
เหนือทรัพย์สินที่ ซื้อขาย
สัญ ญำเช่ ำ ที่ดิน โครงกำร บำงนำ บิส ซิเ นส คอมเพล็ก ซ์
ระหว่ำง ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย
สัญญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำง โครงกำร บำงนำ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง ผูจ้ ะซื้อ และผูจ้ ะขาย
(1) สัญญาเช่าที่ ดิน
(2) สัญญาจะซื้อจะขายอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรของผูเ้ ช่ำรำยย่อยตำมทีน่ ิยำมไว้
ในสัญญาจะซื้อจะขายอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

สัญญาเช่าและสัญญา หมำยถึง
บริ การของผูเ้ ช่าราย
ย่อย
หมำยถึง
สัญญาบริ การของผู้
สัญ ญาบริ ก ารของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทัว่ ไปตำมที่นิ ย ำมไว้ใ น
ให้บริ การทั ่วไป
สัญญาจะซื้อจะขายอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขต่ำงๆ ของสัญญำฉบับนี้ ผู้จะขายตกลงขำยและโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สิน
ที่ ซื้อขายให้แก่ผ้จู ะซื้อ และผู้จะซื้อตกลงซื้อและรับกำรโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที่ ซื้อขายจำกผู้จะ
ขาย โดยปรำศจำกภาระผูกพันใดๆ กำรโอนกรรมสิทธิในทรั
พย์สินที่ ซื้อขายจะเกิดขึน้ ในวันที่ การซื้อ
์
ขายทรัพ ย์สิ น ที่ ซื้ อ ขายเสร็จ สมบูร ณ์ แ ละคู่ส ัญ ญำตกลงให้ถือ ว่ ำ ได้ม ีก ำรส่ ง มอบกำรครอบครอบ
ทรัพย์สินที่ซื้อขายในวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรัพย์สินที่ ซื้อขายเป็ นเงินจำนวนรวมทัง้ สิ้น ประมำณไม่เกิน
54.8 ล้ำนบำท (“ราคาซื้อขาย”) (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
ผูจ้ ะซื้อตกลงรับผิดชอบภำษีมลู ค่ำเพิม่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สิน
ที่ซื้อขายเองทัง้ สิน้
5.1 การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
บังคับก่อนตำมทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรือในวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์
(ก) เงือ่ นไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะขาย
(1)
คำรับรองของผูจ้ ะขำยถูกต้องและเป็ นจริงทุกประกำร ณ วันที่ลงนำมในสัญญำ
ฉบับนี้ และวันที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ของผู้จ ะขาย (ถ้ำ
จำเป็นต้องได้รบั มติจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูจ้ ะขำย) ได้อนุมตั กิ ำรเข้ำทำสัญญำ
และปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ รวมทัง้ ให้ดำเนินกำรอื่นใด ที่
เกี่ย วข้อ งเพื่อ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ในกำรปฏิบตั ิต ำมข้อ สัญญำต่ ำ งๆ ภำยใต้
สัญญำฉบับนี้
(ข) เงือ่ นไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูจ้ ะซื้อ
คำรับรองของผูจ้ ะซื้อถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร ณ วันทีล่ งนำมในสัญญำฉบับนี้ และ
วันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
(ค) เงือ่ นไขบังคับก่อนทีเ่ ป็ นควำมรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
สัญญาธุรกรรมได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยแล้ว และกำรเช่ำที่ดนิ ภำยใต้
สัญญาเช่าที่ดิน เสร็จสมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ ดินแล้ว
6.1 ผู้จะขายมีสทิ ธิในกำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี
48

หัวข้อ
เวลาที่ได้สิทธิ ประโยชน์
หน้ าที่ และความรับผิ ด

6.2

6.3

6.4

7. ข้อสัญญารับผิดชอบใช้

7.1

ความเสียหาย

7.2

รายละเอียด
ภำระหนี้สนิ ภำระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึ้นจำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อ
ขาย ซึ่งเกิดขึ้นจนถึงเวลำ 24.00 น. ของวัน ก่อนวัน ที่ การซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
ทัง้ นี้ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภำระผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก
หรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สินที่ ซื้อขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์
(ข) ภำษีอำกร เช่น ภำษีโรงเรือน ภำษีทด่ี นิ ภำษีบำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย และภำษีอ่นื ๆ (ถ้ำมี)
(ค) บรรดำควำมรับผิดต่ำงๆ เกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สินที่ ซื้อขายทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกกำรประเมิน
ของหน่วยรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
(ง) บรรดำหนี้สนิ ต่ำงๆ ทีอ่ ำจบังคับชำระได้จำกทรัพย์สินที่ซื้อขาย
ภำยใต้เงือ่ นไขควำมสำเร็จของการซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จะซื้อมีสทิ ธิใน
กำรได้รบั ประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภำระ
ผูกพัน และควำมรับผิดต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำก หรือเกีย่ วเนื่องกับ ทรัพย์สินที่ ซื้อขาย ซึ่งเกิดขึน้ หลัง
เวลำ 24.00 น. ของวันก่อนวันที่การซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
หำกผู้จ ะขายได้ร ับผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำเช่ ำ ค่ ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ท่ี ผ้จู ะ
ซื้อควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ผูจ้ ะขายจะแจ้งให้ผจ้ ู ะซื้อทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรและ
ตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผจ้ ู ะซื้อโดยไม่ชกั ช้ำ
หำกผู้จ ะซื้ อ ได้ร ับ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จำกบุ ค คลภำยนอก อำทิ ค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริก ำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ค่ำเสียหำยหรือรำยได้อ่นื ใด ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ท่ีผ้จู ะ
ขายควรหรือมีสทิ ธิได้รบั ภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผ้จู ะขายทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
และตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผจ้ ู ะขายโดยไม่ชกั ช้ำ
ภำยใต้บงั คับข้อ 7.2 ข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ในกรณีค่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำรและ
พนักงำนของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวด้วย (โดยรวมเรียกว่ำ “คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย”) (ก)
ได้รบั ควำมเสีย หำย มีข ้อเรีย กร้อ ง ข้อ พิพ ำท หรือกำรดำเนิ น คดีใดๆ ต่ อ คู่ส ญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
(“คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด”) อันเนื่องมำจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรฝ่ำฝื นข้อกำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ด หรือ (ข) ต้องชำระค่ำเสียหำยใดๆ แทนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไปก่อนโดยสุจริต อันเป็ น
ผลมำจำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรผิดข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำ
รับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตำมที่กำหนดในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตกลงยิน ยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ ำเสีย หำยและค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึ้น จริง
ทัง้ หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ย วกับกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย ค่ ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย
ทนำยควำมเพื่อแก้ไขข้อพิพำทหรือต่อสูค้ ดีดงั กล่ำว) ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
จนครบถ้วน และจะชำระค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั ความเสี ยหาย ทัง้ นี้ หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีต่ ้องรับผิด
ไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อ 7.2 ให้ถอื ว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยที่ต้องรับ
ผิดเป็ นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีไ่ ด้รบั ควำมเสียหำยไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญำ
ฝำ่ ยทีต่ อ้ งรับผิดอีกต่อไปต่อไป
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ไ ด้รบั ความเสี ยหายจะต้อ งแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏิบตั ิผ ิดข้อ กำหนด และ หรือ /
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ หรือ/คำรับประกันดังกล่ำวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่
ต้องรับผิ ดทรำบโดยเร็วนับแต่วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายทรำบหรือมีเหตุอนั ควร
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว แต่ทงั ้ นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปี นับแต่ วนั ที่ การซื้อขาย
ทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จ สมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดังกล่ ำวต้อ งระบุถึงรำยละเอียด สำเหตุ และ
ประมำณกำรของควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็ นอย่ำงน้อย โดยคู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยจะต้องร่วมกันพิจำรณำ
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รายละเอียด
หำแนวทำงและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ ละกระทำกำรโดยสุจริตในกำรป้องกันหรือลดควำม
เสียหำยดังกล่ำว หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำ 2 ปี ดังกล่ำว ให้
ถือว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดเป็ นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความ
เสียหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดอีกต่อไป
ควำมรับผิดของผูจ้ ะขาย (ไม่ว่ำจะโดยสัญญำ ละเมิด หรืออื่นใด) ทีเ่ กิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วเนื่องกับ
สัญญำฉบับนี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้ สิ้นแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนราคาซื้อขายทีผ่ ้จู ะ
ขายได้รบั จำกผูจ้ ะซื้อภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่มคี วำมรับผิดในค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยพิเศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หำกเหตุดงั กล่ำวเกิด
จำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
หรือเกิดจำกเหตุสุดวิสยั
เมื่อการซื้อขายทรัพย์สินที่ ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ หำกทรัพย์สินที่ ซื้อขายได้รบั ควำมเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้น นับจำกวัน ที่ ก ารซื้ อ ขายทรัพย์สิน ที่ ซื้ อขายเสร็จ สมบูร ณ์ โ ดยมิไ ด้มเี หตุ จำก
ควำมผิดของผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะขายไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำว

3. สัญญำเช่ำทีด่ นิ โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซื้อ

1. คานิ ยาม

รายละเอียด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”)
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้ม ี
อำนำจกระทำแทน
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
มีควำมหมำยตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 2.1
ทรัพย์ที่เช่า
หมำยถึง
อำคำรสำนักงำน บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และสิง่
โครงการบางนา
ปลูก สร้ำ งอื่น ๆ ที่ต ัง้ อยู่บ นทรัพ ย์ที่ เ ช่ า รำยละเอีย ด
ปรำกฏตำมใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร
หรือเคลือ่ นย้ำยอำคำร เลขที่ 6/2557 (แบบ อ.6) ออกให้
ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 ให้แก่ผใ้ ู ห้เช่า
โครงการบางนา 2
ให้มคี วำมหมำยตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาตกลงกระทาการ
หมำยถึง
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 133775 เลขทีด่ นิ 284 ตำบลคลองมหำ
ที่ดินโฉนดเลขที่
นำค อำเภอป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร แต่ไม่
133775
รวมถึงทรัพย์ที่เช่าซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทีด่ นิ โฉนดเลขที่
133775
หมำยถึง
(1)
สัญญำจะซื้อจะขำยโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส
สัญญาจะซื้อจะขาย
คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง ผูใ้ ห้เช่า และผูเ้ ช่า
อาคารสานักงาน
(2)
สัญญำซื้อขำยอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และงำน
ระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำร บำงนำ บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง ผู้ให้ เช่ า และผู้
เช่า
หมำยถึง
สัญ ญำจะซื้อ จะขำยที่ดิน พร้อ มสิ่งปลูกสร้ำ งโครงกำร
สัญญาจะซื้อจะขาย
โครงกำร เอสเจ อิน ฟิ นิ ท วัน บิส ซิเ นส คอมเพล็ก ซ์
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ระหว่ำง ผูใ้ ห้เช่า และผูเ้ ช่า
โครงการ SJ Infinite I
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รายละเอียด
สัญญาตกลงกระทาการ หมำยถึง
สัญญำตกลงกระทำกำรระหว่ำงผูใ้ ห้เช่า กับผูเ้ ช่า
หมำยถึง
คารับรองของผูใ้ ห้เช่า
คำรับรอง รับประกัน และ/หรือ คำยืน ยัน ของผู้ให้ เช่ า
ตำมทีร่ ะบุในสัญญำฉบับนี้
หมำยถึง
คารับรองของผูเ้ ช่า
คำรับรอง รับประกัน และ/หรือคำยืนยันของผู้เช่าตำมที่
ระบุในสัญญำนี้
หมำยถึ
ง
เงื่อนไขบังคับก่อน
เงือ่ นไขบังคับก่อนสำหรับกำรเช่ำทรัพย์ที่เช่าตำมทีร่ ะบุ
ในข้อ 6.1
หมำยถึง
กำรจำนอง ภำระติดพัน กำรจำนำ ภำระจำยอม สิทธิยดึ
ภาระผูกพัน
หน่วง รวมถึงสิทธิตำมสัญญำใดๆ ทีบ่ ุคคลภำยนอกมีอยู่
เหนือโครงการ SJ Infinite I
หมำยถึง
แบบแสดงรำยกำรข้อ มูล กำรเสนอขำยหน่ ว ยทรัส ต์
หนังสือชี้ชวน
(แบบ 69-REIT) และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์
2. ทรัพย์ที่เช่า
และ 2.1 ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของสัญญำฉบับนี้ ผู้ให้ เช่ าตกลงให้เช่ำและผู้เช่าตกลงเช่ำ
ทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมำณ 1 ไร่ 1 งำน 59.6 ตำรำงวำ (“เนื้ อที่โดยประมาณ”) ซึง่ เป็นทีด่ นิ ส่วนหนึ่งของ
วัตถุประสงค์การเช่า
ที่ ดินโฉนดเลขที่ 133775 รำยละเอียดปรำกฏตำมสัญญำนี้ (“ทรัพย์ที่เช่า”) โดยปรำศจำกภำระ
ผูกพันใดๆ นอกเหนือจำกโครงการบางนาซึง่ ตัง้ อยู่บนทรัพย์ที่เช่าและให้เช่ำแก่บุคคลอื่น
2.2 กองทรัสต์จะเข้ำครอบครอง ใช้ หำประโยชน์ หรือดำเนินกำรอื่นใดกับทรัพย์ที่เช่าอันเกีย่ วเนื่อง
กับ กำรประกอบธุ ร กิจ อำคำรส ำนัก งำนให้เ ช่ ำ และธุ ร กิจ อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง และ /หรือ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ และ/หรือรำยละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ใน
วันทีท่ ำสัญญำฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ำได้มกี ำรใช้ทรัพย์ที่เช่าเพือ่ เป็นทีต่ งั ้ ของโครงการบางนาเพื่อให้เช่ำ
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูใ้ ห้เช่า โดยภำยใต้สญ
ั ญาจะซื้อจะขายอาคารสานักงาน ผู้ให้เช่าตกลงที่
จะขำยโครงการบางนาให้แก่ผเ้ ู ช่าตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย
อาคารสานักงาน
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่าเช่ำทรัพย์ที่เช่ามีกำหนดระยะเวลำนับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน (“วันเริ่ มต้น
3. ระยะเวลาการเช่า
การเช่า”) จนถึง 30 ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) โดยถือว่ำผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผ้เู ช่าแล้วใน
วันเริ่ มต้นการเช่า
คู่สญ
ั ญำตกลงดำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ทรัพย์ที่เช่าต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ สำนักงำนทีด่ นิ ที่
เกีย่ วข้องในวันเริ่ มต้นการเช่า หรือภำยในวันอื่นใดตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยอำจตกลงร่วมกันเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร (“วันจดทะเบียนการเช่า”) แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีจ่ ดั ตัง้ กองทรัสต์
แล้วเสร็จตำมกฎหมำย
4.1 ผู้เช่าตกลงชำระค่ำเช่ำทรัพย์ที่เช่า เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิ้น ประมำณไม่เกิน 35.7 ล้ำนบำท (“ค่า
4. ค่าเช่า
เช่ า”) เพื่อตอบแทนกำรเช่ำ ทรัพย์ที่เช่ าตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ โดยชำระทัง้ จำนวนในวันจด
ทะเบี ย นการเช่ า เมื่อ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ได้จ ดทะเบีย นกำรเช่ ำ ทรัพ ย์ที่ เ ช่ า ต่ อ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ ณ
สำนักงำนทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค
4.2 คู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ ำในกรณีท่มี กี ำรรังวัด ทรัพย์ที่ เช่ าโดยบุ คคลที่คู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำย
เห็นชอบร่วมกันแล้ว และปรำกฏว่ำ
(ก) ทรัพย์ที่เช่ามีเนื้อทีร่ วมแตกต่ำงไม่เกินกว่ำร้อยละ 1 ของเนื้ อที่โดยประมาณ และไม่กระทบ
ต่อกำรจัดหำประโยชน์ ในปจั จุบนั อย่ำงมีนัยสำคัญของทรัพย์ที่เช่าแล้ว คู่สญ
ั ญำตกลงทีจ่ ะ
ดำเนินกำรเช่ำทรัพย์ที่เช่าต่อไปโดยไม่เปลีย่ นแปลงค่าเช่า และไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ต่อกัน
(ข) ทรัพย์ที่เช่ามีเนื้อทีร่ วมแตกต่ำงไม่เกินกว่ำร้อยละ 1 ของเนื้ อที่ โดยประมาณ แต่กระทบต่อ
กำรจัดหำประโยชน์ ในปจั จุ บนั อย่ ำงมีนัย ส ำคัญของทรัพย์ที่ เช่ าแล้ว คู่ส ญ
ั ญำตกลงที่จะ
ดำเนินกำรเช่ำทรัพย์ที่เช่าต่อไป โดยปรับรำคำค่าเช่าใหม่ และไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
51

หัวข้อ

5. ภาษี อากร และค่าใช้จ่าย
6. เงื่อนไขบังคับก่อน

7. สิ ทธิ และหน้ าที่ของผูเ้ ช่า

รายละเอียด
ต่อกัน
(ค) ทรัพย์ที่เช่ามีเนื้อทีร่ วมแตกต่ำงเกินกว่ำร้อยละ 1 ของเนื้ อที่ โดยประมาณแล้ว คู่สญ
ั ญำตก
ลงที่จ ะด ำเนิ น กำรเช่ ำ ทรัพ ย์ ที่ เ ช่ า ต่ อ ไป โดยปรับ รำคำค่ า เช่ า ใหม่ และไม่ เ รีย กร้อ ง
ค่ำเสียหำยใดๆ ต่อกัน
ผูเ้ ช่าตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและภำษีอำกรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำตำมที่
กำหนดในสัญญำนี้
6.1 กำรเช่ ำ ทรัพ ย์ที่ เ ช่ า จะมีผ ลบัง คับใช้ต่ อ เมื่อ มีก ำรปฏิบ ัติต ำมเงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อนตำมที่ร ะบุ
ดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรือในวันเริ่ มต้นการเช่า
(ก) เงือ่ นไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูใ้ ห้เช่า
(1) คารับรองของผูใ้ ห้เช่าถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร ณ วันทีล่ งนำมในสัญญำฉบับนี้
และวันเริ่ มต้นการเช่า
(2) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผู้ให้เช่า (ถ้ำจำเป็ นต้อง
ได้รบั มติจำกทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ของผูใ้ ห้เช่ำ) ได้อนุ มตั กิ ำรเข้ำทำสัญญำและปฏิบตั ติ ำม
ข้อ สัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ รวมทัง้ ให้ดำเนินกำรอื่น ใดที่เกี่ย วข้องเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้
(3) ผู้ให้ เช่ าได้จดทะเบีย นภำรติดพัน บนอสังหำริมทรัพ ย์ในส่ วนพื้นที่ทำงเข้ำออกของ
โครงการบางนา โดยกำหนดให้ผ้เู ช่าเป็ นผู้รบั ประโยชน์ มสี ทิ ธิใช้พ้นื ที่ดงั กล่ำวเป็ น
ทำงเข้ำออกสำหรับโครงการบางนาได้ตลอดระยะเวลาการเช่ า โดยผู้ให้เช่าเป็ นผู้
รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนดังกล่ำว
(ข) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็นควำมรับผิดชอบของผูเ้ ช่า
คารับรองของผูเ้ ช่าถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร ณ วันทีล่ งนำมในสัญญำฉบับนี้ และวัน
เริ่ มต้นการเช่า
(ค) เงื่อนไขบังคับก่อนทีเ่ ป็ นควำมรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
(1) สัญญาจะซื้อจะขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการ SJ Infinite I ได้รบั กำรลง
นำมโดยคู่ส ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยแล้ว และกำรซื้อ ขำยทรัพย์ส ิน ที่ซ้ือ ขำยภำยใต้ส ญ
ั ญำ
ดังกล่ำวเสร็จสมบูรณ์แล้ว
(2) สัญญาจะซื้อจะขายอาคารสานักงาน ได้รบั กำรลงนำมโดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยแล้ว
7.1 สิทธิของผูเ้ ช่า
นอกเหนือจำกสิทธิของผู้เช่ าซึ่งได้ระบุไว้โดยเฉพำะเจำะจงตำมรำยละเอียดที่กำหนดในสัญญำ
ฉบับนี้ ให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
(ก) สิทธิในกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า ตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้ และตำม
วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำทีก่ ำหนดในข้อ 2.2 ของสัญญำฉบับนี้
(ข) สิทธิในกำรก่อสร้ำงอำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิม่ เติมบนทรัพย์ที่เช่า หรือ
ตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติมอำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิม่ เติมบนทรัพย์ที่
เช่ าโดยผู้เช่ าต้องแจ้งให้ผ้ใู ห้เช่ าทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำก่อนที่จะดำเนินกำร
ดังกล่ำว โดยให้อำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง และ/หรือส่วนควบทีม่ กี ำรก่อสร้ำงขึน้ ใหม่บนทรัพย์ที่
เช่าตกเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ เ้ ช่า
(ค) สิทธิในกำรนำสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้ไปเป็นหลักประกันกำรกูย้ มื เงิน โดยได้รบั ควำม
ยิน ยอมเป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษรจำกผู้ให้ เช่ า ทัง้ นี้ ผู้ให้ เช่ าจะพิจำรณำให้ห รือ ไม่ให้ค วำม
ยินยอมดังกล่ำวภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสม โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธไม่ให้ควำมยินยอม
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(ง) เมื่อผู้เช่ าได้รบั โอนกรรมสิทธ์ในโครงการบางนาจำกผู้ให้เช่ำภำยใต้สญ
ั ญาจะซื้อจะขาย
อาคารสานั กงานแล้ว ผู้เช่ ามีส ิท ธิในกำรตกแต่ ง ดัด แปลง ต่ อ เติม โครงการบางนาบ
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8. หน้ าที่ของผู้ให้เช่า

รายละเอียด
นทรัพย์ที่เช่า
(จ) สิทธิในกำรใช้ภำระติดพันบนอสังหำริมทรัพย์ ตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในข้อ
6.1 (ก)(3)
7.2 หน้ำทีข่ องผูเ้ ช่า
นอกเหนือจำกหน้ำทีข่ องผูเ้ ช่ำซึ่งได้ระบุไว้โดยเฉพำะเจำะจงตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดในสัญญำ
ฉบับนี้ ให้ผเู้ ช่ำมีหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) บำรุงรักษำทรัพย์ที่เช่ า ตลอดจนดำเนินกำรปรับปรุง ซ่ อมแซมหรือกระทำกำรใดๆ ตำม
รำยละเอียดทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้
(ข) รักษำและดูแลพื้นที่รอบๆ และภำยในทรัพย์ที่เช่าให้เรียบร้อย และจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่
เป็ น กำรรบกวนควำมสงบสุ ข ของบุ ค คลอื่น ที่อ ยู่ใ นบริเ วณใกล้เ คีย ง หรือ กีด ขวำงกำร
ปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ มีอำนำจหน้ำทีต่ ำมกฎหมำย
(ค) ไม่ดำเนินธุรกิจ กำรค้ำ หรือกำรใดๆ ทีเ่ ป็นอันตรำย หรือขัดต่อกฎหมำยในทรัพย์ที่เช่าไม่ว่ำ
โดยตนเองหรือโดยมอบให้บุคคลอื่นดำเนินกำร และจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ะเป็ นกำรขัดต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
(ง) ให้ผใู้ ห้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้ำตรวจสอบทรัพย์ที่เช่าได้โดยผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผ้ ู
เช่าทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 (หนึ่ง) วันทำกำร และกำรเข้ำ
ตรวจสอบทรัพย์ที่เช่าต้องไม่ทำให้ธุรกิจของผูเ้ ช่าต้องหยุดชะงัก
(จ) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์ที่เช่ ารวมตลอดถึง
กฎหมำยเกีย่ วกับภำษีอำกร และสิง่ แวดล้อม
(ฉ) แจ้งให้ผ้ใู ห้เช่ าทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำอันสมควรถึงแผนกำร
หรือกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีผ่ เ้ ู ช่าประสงค์จะดำเนินกำรเกีย่ วกับทรัพย์ที่เช่าทีแ่ ตกต่ำงอย่ำง
มีนยั สำคัญจำกข้อมูลทีก่ ำหนดในหนังสือชี้ชวน
(ช) แจ้งให้ผใ้ ู ห้เช่าทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ำ ในกรณีทผ่ี เ้ ู ช่าได้รบั ทรำบข้อมูลหรือ
เหตุกำรณ์ใดๆ อันอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรเช่ำ ทรัพย์ที่เช่ าภำยใต้สญ
ั ญำ
ฉบับนี้ หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่มผี ลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินของผู้
เช่าอย่ำงมีนยั สำคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูเ้ ช่าตำมสัญญำฉบับนี้
(ซ) จัดเตรียม ดำเนินกำร ยินยอม รวมถึงลงนำมให้ควำมยินยอมในเอกสำร หนังสือ หรือคำขอ
ใดๆ ทีใ่ ช้ยน่ื กับหน่วยงำนรำชกำร ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงการบางนา 2
ตำมทีผ่ ใ้ ู ห้เช่าร้องขอ โดยผูเ้ ช่าจะไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่น
ใด
นอกเหนือจำกหน้ำทีข่ องผูใ้ ห้เช่าซึง่ ได้ระบุไว้โดยเฉพำะเจำะจงตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้
ให้ผใู้ ห้เช่ามีหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
8.1 ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผูใ้ ห้เช่าจะดำเนินกำรจัดหำพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์สำหรับโครงการบางนาเป็ น
จำนวนอย่ำงน้อย 100 คันโดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยใดๆ โดยหำกผู้เช่ าร้องขอให้ผ้ใู ห้เช่าจัดหำทีจ่ อด
รถยนต์สำหรับโครงการบางนาเกินกว่ำ 100 คัน ทำงผู้ให้ เช่าจะคิดค่ำใช้จ่ำยสำหรับพื้นทีจ่ อด
รถยนต์ในส่วนทีเ่ กินกว่ำ 100 คัน ในรำคำตลำด
ทัง้ นี้ พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์สำหรับโครงการบางนาดังกล่ำวต้องอยู่ในพื้นทีใ่ กล้เคียงกับ โครงการบาง
นา โดยหำกพื้นทีจ่ อดรถยนต์ดงั กล่ำวอยู่ไกลจำกโครงการบางนา ทำงผู้ให้เช่าจะจัดหำรถยนต์
รับส่งระหว่ำงพื้นที่จอดรถยนต์ และโครงการบางนา ให้กบั ผู้เช่ำตำมสมควร เพื่ออำนวยควำม
สะดวก และผูใ้ ห้เช่าจะต้องบำรุงรักษำทีจ่ อดรถยนต์ดงั กล่ำวให้อยู่ในสภำพดี และเหมำะสมกับกำร
ใช้งำนสำหรับโครงการบางนา
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไ ด้เข้ำลงทุน ในโครงการบางนา 2 ตำมรำยละเอีย ดที่กำหนดไว้ใน
สัญญาตกลงกระทาการ และที่จอดรถยนต์สำหรับ โครงการบางนา 2 มีจำนวนเพียงพอตำม
จำนวนขัน้ ต่ำที่กฎหมำยกำหนดสำหรับกำรใช้งำนของทัง้ โครงการบางนา (อย่ำงน้อย 100 คัน)
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9. การให้เช่าช่วงและการ
โอนสิ ทธิ การเช่า

10. สิ ทธิ ในการซื้อทรัพย์ที่
เช่าก่อนบุคคลอื่น

รายละเอียด
และโครงการบางนา 2 ให้ภำระหน้ำทีใ่ นกำรจัดหำพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ของผูใ้ ห้เช่าสิน้ สุดลง
8.2 ดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมทีจ่ ำเป็นหรือตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด รวมตลอดถึงลงลำยมือชื่อในแบบคำขอ
หรือกำรให้ควำมยินยอมในฐำนะเจ้ำของทรัพย์ที่เช่าตำมทีห่ น่ วยงำนของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด
เมือ่ ผูเ้ ช่าก่อสร้ำงอำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิม่ เติมบนทรัพย์ที่เช่า หรือตกแต่ง
ดัดแปลง ต่ อ เติมอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และ/หรือ ส่ ว นควบใดๆ เพิ่มเติมบนทรัพย์ที่ เช่ าตำมที่
กำหนดในข้อ 7.1 (ข) หรือ ตกแต่ ง ดัดแปลง ต่ อ เติม โครงการบางนา บนทรัพย์ที่ เช่ าตำมที่
กำหนดในข้อ 7.1 (ง) ภำยใต้เงื่อ นไขว่ำ ผู้เช่าจะรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นและตกลงจะ
ดำเนินกำรแนบแบบปลูกสร้ำงและเอกสำรทีป่ ระกอบคำขออนุญำตดังกล่ำว
8.3 ภำยใต้บงั คับข้อ 7.1 (ค) ในกรณีทผ่ี ้ใู ห้เช่ ายินยอมให้ผ้เู ช่านำสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้ไป
เป็ น หลักประกันกำรกู้ย ืมเงิน ผู้ให้เช่ำจะดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ ย วข้องตำมที่ผ้เู ช่ าร้อ งขออย่ำง
สมเหตุ ส มผล รวมถึงลงนำมในเอกสำรต่ ำงๆ ที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ ให้กำรดำเนิน กำรดังกล่ ำวเสร็จ
สมบูรณ์
8.4 ไม่จำหน่ ำย จ่ำย หรือโอนกรรมสิทธิในทรั
พย์ที่เช่าให้แก่บุคคลภำยนอก และตกลงไม่ก่อ ภาระ
์
ผูกพันหรือก่อสิทธิอ่นื ใดในทรัพย์ที่เช่ า ยกเว้นในกรณีท่ีบุคคลภำยนอกผู้รบั โอนกรรมสิทธิ ์ใน
ทรัพย์ที่เช่าตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับผู้เช่าเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภำยใต้บงั คับของสิทธิ
และหน้ำทีต่ ่ำงๆ ของผูใ้ ห้เช่าตำมสัญญำฉบับนี้
8.5 จะไม่กระทำกำร หรืองดเว้นกระทำกำรใดๆ ซึ่งถือเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรเข้ำลงทุนในสิทธิกำรเช่ำในทรัพย์ที่เช่ าโดยผู้เช่า หรือ อำจจะส่งผลให้ผ้เู ช่าไม่ส ำมำรถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้ตำมวัตถุประสงค์แห่งกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำฉบับนี้
8.6 จะไม่ก่อสร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำงใดๆ บนทรัพย์ที่เช่ า เว้นแต่ ผ้เู ช่าจะยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
8.7 แจ้งให้ผ้เู ช่ าทรำบเป็ นลำยลักษณ์อ ักษรโดยไม่ชกั ช้ำ ในกรณีท่ีผ้ใู ห้ เช่ าได้รบั ทรำบข้อ มูล หรือ
เหตุกำรณ์ใดๆ อันอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรเช่ำ ทรัพย์ที่เช่าภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้
หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินของผู้ให้เช่าอย่ำงมี
นัยสำคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูใ้ ห้เช่าตำมสัญญำฉบับนี้
9.1 ผูเ้ ช่าไม่สำมำรถนำทรัพย์ที่เช่า ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน ให้บุคคลใดๆ เช่ำช่วงได้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญำตล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูใ้ ห้เช่า
9.2 ผูเ้ ช่าสำมำรถโอนสิทธิกำรเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วนให้แก่บุคคลใดๆ
ได้ โดยต้องได้รบั อนุญำตล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูใ้ ห้เช่า
10.1 ภำยใต้บงั คับข้อ 8.4 ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในกำรซื้อทรัพย์ที่เช่าก่อนบุคคลอื่นในกรณีท่ผี ้ใู ห้เช่าประสงค์ท่ี
จะขำยทรัพย์ที่เช่าให้แก่บุคคลใด โดยผู้ให้เช่าจะต้องทำหนังสือแจ้งคำเสนอขำยของตนไปยัง ผู้
เช่า (“ข้อเสนอของผู้ให้เช่า”) โดยระบุขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขทีส่ ำคัญ และรำคำซื้อขำยทรัพย์ที่
เช่ าในเบื้อ งต้น เพื่อ ให้ผ้เู ช่ าพิจำรณำว่ ำ จะซื้อ ทรัพย์ที่ เช่ าหรือ ไม่ ทัง้ นี้ กำรจัดทำข้อเสนอฯ
ดังกล่ำวของผู้ให้เช่ าต้องอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูใ้ ห้เช่าภำยใต้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
10.2 ผูเ้ ช่าจะแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอของผู้ให้เช่าให้ผ้ใู ห้เช่าทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้เู ช่าได้รบั ข้อเสนอของผู้ให้เช่าจำกผู้ให้เช่า หรือภำยใน
ระยะเวลำอื่นทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกันเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
10.3 ในกรณีท่ผี ้เู ช่ ารับข้อเสนอของผู้ให้ เช่าโดยแจ้งให้ผ้ใู ห้ เช่ าทรำบเป็ นลำยลักษณ์อ ักษรภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน ตำมทีก่ ำหนดในข้อ 10.2 แล้ว คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงว่ำภำยใน
ระยะเวลำ 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ใู ห้เช่าได้รบั หนังสือจำกผู้เช่า หรือภำยในระยะเวลำอื่นที่
คู่สญ
ั ญำตกลงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะทำควำมตกลงรำยละเอียดของรำคำ
ซื้อขำยทรัพย์ที่เช่า และข้อกำหนดและเงือ่ นไขอันเป็ นสำระสำคัญในกำรซื้อทรัพย์ที่เช่า รวมทัง้
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10.4

10.5

11. ข้อสัญญารับผิดชอบใช้

11.1

ความเสียหาย

11.2

รายละเอียด
ดำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของผู้
เช่าตำมทีร่ ะบุไว้หนังสือชี้ชวน สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ และประกำศทีเ่ กีย่ วข้องให้แล้ว
เสร็จ ภำยในระยะเวลำดังกล่ ำ ว ซึ่ง รวมถึงกำรจัดกำรประชุ มผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องผู้เช่ าเพื่อ
พิจำรณำเรื่อ งดังกล่ ำว (หำกต้อ งมี) ทัง้ นี้ กำรเข้ำซื้อ ทรัพย์ที่ เช่ าของผู้เช่ าต้องอยู่ภ ำยใต้กำร
พิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของผูเ้ ช่าภำยใต้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ภำยหลังกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เกี่ย วกับกำรลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์ของผู้เช่ าตำมที่
ก ำหนดในข้อ 10.3 แล้ ว คู่ ส ัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำ ยตกลงที่จ ะใช้ ค วำมพยำยำมอย่ ำ งดีท่ีสุ ด เพื่ อ
ดำเนินกำรให้ซ้อื ขำยทรัพย์ที่เช่าให้เป็นผลสำเร็จภำยในระยะเวลำ 120 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ) วันนับแต่
วันทีไ่ ด้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของผู้เช่าตำมทีก่ ำหนดใน
ข้อ 10.3 เสร็จสิน้ หรือภำยในระยะเวลำอื่นทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ รวมถึง
กำรดำเนินกำรเพื่อให้ได้รบั อนุ มตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่ วยงำนรำชกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กำรลงทุนในทรัพย์ที่
เช่าเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีท่ี (1) ผู้เช่าปฏิเสธไม่รบั ข้อเสนอของผู้ให้ เช่าโดยแจ้งให้ผ้ใู ห้เช่าทรำบเป็ นลำยลักษณ์
อักษรภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในข้อ 10.2 หรือ (2) ผู้เช่าไม่แจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอ
ของผู้ให้ เช่ าให้ผ้ใู ห้ เช่ าทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนดในข้อ 10.2
หรือ (3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของผู้เช่าไม่อนุ มตั ใิ ห้เข้ำซื้อทรัพย์ที่เช่า หรือ (4) คู่สญ
ั ญำทัง้
สองฝ่ำยไม่สำมำรถดำเนินกำรให้กำรเข้ำซื้อทรัพย์ที่เช่าสำเร็จภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ 10.4 แล้ว คู่สญ
ั ญำทัง้ ฝำ่ ยตกลงให้ถอื ว่ำสิทธิของผูเ้ ช่าทีจ่ ะซื้อทรัพย์ที่เช่าตำมข้อ 10 นี้เป็น
อันสิน้ สุดลง และภำยใต้บงั คับข้อ 8.4 ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิทจ่ี ะขำยทรัพย์ที่เช่าให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยมี
เงื่อนไขว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วนั ที่ครบกำหนดระยะเวลำที่เกี่ยวข้อ งดังกล่ำว
แล้วแต่กรณี รำคำและข้อกำหนดและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นสำระสำคัญในกำรขำยทรัพย์ที่เช่าให้แก่บุคคล
อื่นจะต้องไม่ดไี ปกว่ำข้อเสนอของผูใ้ ห้เช่าทีเ่ สนอให้แก่ผเ้ ู ช่า
ภำยใต้บงั คับข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 ในกรณีคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำร
และพนักงำนของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวด้วย (โดยรวมเรียกว่ำ “คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสียหาย”)
(ก) ได้รบั ควำมเสียหำย มีขอ้ เรียกร้อง ข้อพิพำท หรือกำรดำเนินคดีใดๆ ต่อคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
(“คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด”) อันเนื่องมำจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรฝ่ำฝื นข้อกำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือ คำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ด หรือ (ข) ต้องชำระค่ำเสียหำยใดๆ แทนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไปก่อนโดยสุจริต อันเป็ น
ผลมำจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรผิดข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำ
รับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตำมทีก่ ำหนดในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตกลงยิน ยอมรับผิด ชอบชดใช้ค่ ำเสีย หำยและค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึ้น จริง
ทัง้ หมด (รวมทัง้ ค่ ำใช้จ่ำยเกี่ย วกับกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย ค่ ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย
ทนำยควำมเพื่อแก้ไขข้อพิพำทหรือต่อสูค้ ดีดงั กล่ำว) ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
จนครบถ้วน และจะชำระค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย ทัง้ นี้ภำยใต้บงั คับข้อ 11.2 หำก
่
คู่สญ
ั ญำฝำยทีต่ ้องรับผิดไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อ 11.2 ให้ถอื ว่ำควำมรับผิด
ของคู่ส ญ
ั ญำฝ่ำ ยที่ต้ อ งรับ ผิดเป็ น อัน สิ้น สุ ดลง โดยคู่ส ัญญำฝ่ำยที่ไ ด้ร บั ควำมเสีย หำยไม่อ ำจ
เรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีต่ อ้ งรับผิดอีกต่อไป
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ไ ด้รบั ความเสี ยหายจะต้องแจ้งเหตุ กำรณ์กำรปฏิบตั ิผดิ ข้อ กำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือ คำรับประกันดัง กล่ำวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่
ต้องรับผิ ดทรำบภำยในระยะเวลำ 6 (หก) เดือน นับแต่วนั ที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
ทรำบหรือมีเหตุอนั ควรทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว อย่ำงไรก็ดี ในกรณีของกำรผิด คารับรองของ
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13. ผลของการผิดนัดหรือผล

รายละเอียด
ผู้ให้เช่า ผู้เช่ำจะต้อ งแจ้งให้ผู้ให้เช่ำทรำบถึงกำรผิด คารับรองของผู้ให้ เช่ าดังกล่ำว ภำยใน
ระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนั เริ่ มต้นการเช่า โดยกำรแจ้งทัง้ สองกรณีดงั กล่ำวข้ำงต้นต้องระบุ
ถึงรำยละเอียด สำเหตุ และประมำณกำรของควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดยคู่สญ
ั ญำทุก
่ฝำยจะต้องร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ ละกระทำกำรโดยสุจริต
ในกำรป้องกันหรือลดควำมเสียหำยดังกล่ำว หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไม่ได้รบั แจ้งภำยใน
่
ระยะเวลำดังกล่ ำว ให้ถือ ว่ำ ควำมรับผิดของคูสญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้ องรับผิ ด เป็ น อัน สิ้น สุ ดลง โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดอีก
ต่อไป
ควำมรับผิดของผู้ให้เช่า (ไม่ว่ำจะโดยสัญญำ ละเมิด หรืออื่นใด) ทีเ่ กิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วเนื่องกับ
สัญญำฉบับนี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้ สิน้ แล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนค่าเช่าทีผ่ ้ใู ห้เช่าได้รบั
จำกผูเ้ ช่าภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่มคี วำมรับผิดในค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยพิเศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หำกเหตุดงั กล่ำวเกิด
จำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่อของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั ความเสียหาย หรือเกิดจำกเหตุ
สุดวิสยั
เมือ่ ผูใ้ ห้เช่าได้ดำเนินกำรส่งมอบทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผ้เู ช่าในวันเริ่ มต้นการเช่าแล้ว หำกทรัพย์ที่
เช่าได้รบั ควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ นับจำกวันเริ่ มต้ นการเช่าโดยมิได้มเี หตุจำกควำมผิดของ
ผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสียหำยดังกล่ำว
นอกเหนื อ จำกข้อ ก ำหนดอื่น ในสัญ ญำนี้ เหตุ ก ำรณ์ อ ย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง ตำมที่ร ะบุ ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ถอื เป็นเหตุเหตุเลิกสัญญำ
เมือ่ ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3
หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสัญญำนี้ และมิได้แก้ไข
เยียวยำภำยในระยะเวลำ 90 (เก้ำสิบ) วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั แจ้งถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนัน้ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง
เมือ่ เจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์เจ้ำพนักงำนบังคับคดี หรือเจ้ำพนักงำนทีม่ หี น้ำทีค่ ล้ำยคลึงกัน ได้รบั
กำรแต่งตัง้ เพือ่ จัดกำรกับธุรกิจ ทรัพย์ที่เช่า หรือทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ให้เช่าหรือ
ผูเ้ ช่า หรือเมือ่ มีคำสังในทำงบั
่
งคับคดีซง่ึ บังคับเอำกับทรัพย์ที่เช่า ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่
ของผูใ้ ห้เช่าหรือผูเ้ ช่า หรือเมือ่ มีกำรบังคับเอำกับทรัพย์ที่เช่า ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ของ
ผูใ้ ห้เช่าหรือผูเ้ ช่า
โดยกำรตกลงร่วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรระหว่ำงคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย โดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยจะ
กำหนดรำยละเอียดและเงือ่ นไข และผลของกำรยกเลิกสัญญำร่วมกัน
มีกำรเพิกถอน หรือยกเลิกสถำนะของกองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในหนังสือชี้ชวน หรือโดยผลของ
กฎหมำย และ/หรือ ค ำสัง่ ของหน่ ว ยงำนของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง รวมถึง คณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือ คณะกรรมกำรตลำดทุน
กองทรัสต์ไม่สำมำรถจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อ 3
ในกรณีท่ที รัพย์ที่เช่ าไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่มนี ัยสำคัญตกอยู่ภำยใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือ เขตส ำรวจเพื่อ กำรเวนคืน ตำมประกำศ หรือ กฎหมำยอัน เกี่ย วกับกำรเวนคืน หรือ
กฎหมำยอื่นๆ ซึ่งทำให้ผ้เู ช่าไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าตำมวัตถุประสงค์ของสัญญำ
เช่ำอย่ำงมีนยั สำคัญได้
ในกรณีทก่ี ำรซื้อขำยทรัพย์สนิ ที่ซ้อื ขำยภำยใต้ สญ
ั ญาจะซื้อจะขายอาคารสานักงานไม่สำเร็จ
สมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายอาคารสานักงาน
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าซื้อทรัพย์ที่เช่าเสร็จสมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 10
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งตำมทีก่ ำหนดในข้อ 12 คู่สญ
ั ญำตกลงจะดำเนินกำร
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รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
13.1 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.1
(ก) ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้ส้นิ สุดลงโดยทีค่ ู่สญ
ั ญำแต่ ละฝ่ำยไม่มสี ทิ ธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย
เงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนใดๆ จำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้ เว้นแต่ ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น
เนื่องจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้ส้นิ สุดลง อย่ำงไรก็ดี ให้ ผ้ใู ห้เช่ามีสทิ ธิ
กำหนดให้ผเู้ ช่ำดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ ช่ำจะต้องโอนกรรมสิทธิ ์ในสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดบนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผ้ใู ห้เช่า โดยไม่
คิดค่ำตอบแทน ทัง้ นี้ ผู้เช่าจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำย (รวมทัง้ ค่ำฤชำธรรมเนีย ม
ต่ำงๆ) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรโอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดบนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผใ้ ู ห้เช่า
(2) ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่ า และขนย้ำยทรัพย์ส ิน
อื่นๆ ทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่าให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับ
จำกวันทีส่ ญ
ั ญำนี้ส้นิ สุดลง หรือภำยในระยะเวลำใดๆ ตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยจะตก
ลงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำย (ถ้ำมี)
ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว ทัง้ นี้ ซำกสิง่ ปลูก
สร้ำ งที่ร้อื ถอนแล้ว ให้เป็ น สิทธิข องผู้เ ช่ า ในกำรจำหน่ ำ ยหรือ ดำเนิน กำรอื่น ใดเพื่อ
ประโยชน์ของผูเ้ ช่าทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี เ้ ู ช่าไม่สำมำรถดำเนินกำรรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่
เช่า และขนย้ำยทรัพย์สนิ ทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่าให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่ง
ร้อยแปดสิบ) วันนับจำกวันทีส่ ญ
ั ญำนี้ส้นิ สุดลงได้แล้ว ผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิท่จี ะดำเนินกำร
ดังกล่ำวเองหรือใช้ผู้อ่นื โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ที่
เกิดขึน้ จำกกำรรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
13.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.2 เนื่องจำกควำมผิดของผูใ้ ห้เช่า
(ก) ผู้เช่ ามีส ิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ไ ด้ทนั ทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็ น ลำยลักษณ์อ ักษรให้ ผ้ใู ห้ เช่ า
ทรำบ และ/หรือฟ้องร้องผู้ให้เช่ าให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้ให้
เช่าได้
(ข) เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีทผ่ี เ้ ู ช่าได้ใช้สทิ ธิในกำรบอกเลิกสัญญำตำมข้อ
13.2 (ก) แล้ว คู่สญ
ั ญำตกลงกำหนดค่ำเสียหำยทีผ่ ู้เช่ำจะพึงเรียกร้องจำกผู้ให้เช่ำได้เท่ำกับ
รำคำประเมินของทรัพย์ทเ่ี ช่ำตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำส่วนทีเ่ หลือ ซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระทีข่ น้ึ ทะเบียนกับสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และคู่สญ
ั ญำทัง้
่
สองฝำยตกลงร่วมกันแต่งตัง้
13.3 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.2 เนื่องจำกควำมผิดของผูเ้ ช่า
(ก) ผู้ให้เช่ ามีส ิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ไ ด้ทนั ทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็ น ลำยลักษณ์อ ักษรให้ ผ้เู ช่ า
ทรำบ และ/หรือฟ้องร้องผูเ้ ช่าให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ ช่าได้
(ข) เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีท่ีผ้ใู ห้เช่ าได้ใช้สทิ ธิในกำรบอกเลิกสัญญำ
ตำมข้อ 13.3 (ก) แล้ว ผู้ให้ เช่ ามีสทิ ธิร ิบเงิน ค่ำเช่ำตำมสัดส่ว นของระยะเวลาการเช่ าที่
เหลืออยู่ นอกจำกนี้ ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่า และขน
ย้ำยทรัพย์สนิ ทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่าให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับ
จำกวันทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลง หรือภำยในระยะเวลำใดๆ ตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยจะตกลงกัน
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่ าต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ทีเ่ กิดขึ้น
จำกกำรรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และซำกสิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ ้อื ถอน
แล้ว ให้เป็ น สิท ธิข องผู้เช่ าในกำรจ ำหน่ ำยหรือ ดำเนิน กำรอื่น ใดเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้เช่ า
ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี เ้ ู ช่าไม่สำมำรถดำเนินกำรรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่า
และขนย้ำยทรัพย์สนิ ทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่าให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ)
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รายละเอียด
วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำนี้ส้นิ สุดลงได้แล้ว ผู้ให้ เช่ ามีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินกำรดังกล่ำวเองหรือใช้
ผูอ้ ่นื โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรื้อถอนสิง่
ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ในกรณีท่เี กิด เหตุ ก ำรณ์ ต ำมที่ร ะบุไ ว้ในข้อ 12.3 เนื่ อ งจำกควำมผิดของผู้ใ ห้ เช่ า ผู้เช่ ำมีส ิท ธิ
ฟ้องร้องผูใ้ ห้เช่าให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้ ห้เช่ำได้
ในกรณีท่เี กิดเหตุ กำรณ์ ต ำมที่ร ะบุไ ว้ในข้อ 12.3 เนื่อ งจำกควำมผิดของผู้เช่ า ผู้ให้ เช่ ามีส ิท ธิ
ฟ้องร้องผูเ้ ช่าให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ ช่ำได้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.4 ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้ส้นิ สุดลงโดยทีค่ ่สู ญ
ั ญำแต่
ละฝ่ ำยไม่ม ีส ิท ธิเรีย กค่ ำเสีย หำย ค่ ำใช้จ่ำ ย หรือ เงิน หรือ ประโยชน์ ต อบแทนอย่ ำ งอื่น ใดจำก
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งได้ เว้นแต่ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำ
ฉบับนี้สน้ิ สุดลง
ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ใ นข้อ 12.5 เนื่องจำกควำมผิดของผู้ให้เช่ า คู่สญ
ั ญำตกลง
กำหนดค่ำเสียหำยทีผ่ เ้ ู ช่าจะพึงเรียกร้องจำกผูใ้ ห้เช่าได้เท่ำกับรำคำประเมินของทรัพย์ที่เช่าตำม
สัด ส่ ว นของระยะเวลำกำรเช่ ำ ส่ ว นที่เ หลือ ซึ่ง ประเมิน โดยผู้ประเมิน อิส ระที่ข้นึ ทะเบีย นกับ
สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงร่วมกันแต่งตัง้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.5 เนื่องจำกควำมผิดของผูเ้ ช่า
(ก) ผู้ให้เช่ ามีส ิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ไ ด้ทนั ทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็ น ลำยลักษณ์อ ักษรให้ ผ้เู ช่ า
ทรำบ และ/หรือฟ้องร้องผูเ้ ช่าให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ ช่าได้
(ข) เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีท่ีผ้ใู ห้เช่าได้ใช้สทิ ธิในกำรบอกเลิกสัญญำ
ตำมข้อ 13.8 (ก) แล้ว ผู้ให้ เช่ ามีส ิทธิร ิบ เงิน ค่ ำเช่ ำตำมสัด ส่ ว นของระยะเวลำกำรเช่ำ ที่
เหลืออยู่ นอกจำกนี้ ผู้เช่ าจะต้องรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ทเ่ี ช่ำ และขน
ย้ำยทรัพย์สนิ ทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ทเ่ี ช่ำให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับ
จำกวันทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลง หรือภำยในระยะเวลำใดๆ ตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยจะตกลงกัน
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่ าต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ทีเ่ กิดขึ้น
จำกกำรรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และซำกสิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ ้อื ถอน
แล้ว ให้เป็ น สิท ธิข องผู้เช่ าในกำรจ ำหน่ ำยหรือ ดำเนิน กำรอื่น ใดเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้เช่ า
ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี เ้ ู ช่าไม่สำมำรถดำเนินกำรรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่า
และขนย้ำยทรัพย์สนิ ทัง้ หมดออกจำกทรัพย์ที่เช่าให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ)
วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำนี้ส้นิ สุดลงได้แล้ว ผู้ให้ เช่ ามีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินกำรดังกล่ำวเองหรือใช้
ผูอ้ ่นื โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรื้อถอนสิง่
ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 12.8 เนื่องจำกควำมผิดของผู้ให้เช่า ผู้เช่ามีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญำนี้ได้ทนั ทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ใู ห้เช่ าทรำบ และ/หรือฟ้องร้อง
ผูใ้ ห้เช่าให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผูใ้ ห้เช่ำได้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 12.8 เนื่องจำกควำมผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่ามีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญำนี้ได้ทนั ทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผเ้ ู ช่าทรำบ และ/หรือฟ้องร้องผู้เช่า
ให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ และ/หรือเรียกค่ำเสียหำยจำกผูเ้ ช่ำได้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.7
(ก) ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้ส้นิ สุดลงเมือ่ กำรเวนคืน ทรัพย์ที่เช่าซึ่งมีลกั ษณะตำมทีก่ ำหนดในข้อ
12.7 เสร็จสมบูรณ์ หรือเมื่อพ้นกำหนด 90 (เก้ำสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้เู ช่ าแจ้งให้ผ้ใู ห้ เช่ า
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรถึงเจตนำเลิกสัญญำเช่ำฉบับนี้เนื่องจำกกำรเวนคืน ทรัพย์ที่เช่า
(ข) ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะคืน ค่ ำ เช่ ำ ให้แ ก่ ผ้ เู ช่ า ตำมสัด ส่ ว นของระยะเวลำกำรเช่ ำ ที่เ หลือ อยู่ภ ำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วนั ทีผ่ ใ้ ู ห้เช่าได้รบั เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรเวนคืน
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ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำแต่ละฝำ่ ยไม่มสี ทิ ธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
อย่ำงอื่นใดจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้ เว้นแต่ ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผดิ
สัญญำก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง
13.12 ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12.9 ให้ถือว่ำสัญญำฉบับนี้ส้นิ สุดลงเมื่อกำรซื้อขำย
ทรัพย์ที่เช่าเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ค่สู ญ
ั ญำแต่ละฝ่ำยไม่มสี ทิ ธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงิน
หรือ ประโยชน์ ต อบแทนอย่ ำ งอื่น ใดจำกคู่ส ัญ ญำอีกฝ่ ำ ยหนึ่ ง ได้ เว้น แต่ ค่ ำเสีย หำยที่เ กิด ขึ้น
เนื่องจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง
13.13 ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลงด้วยเหตุใดก็ตำม
(ก) ผู้เช่าตกลงที่จะรับผิดชอบภาษี ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เช่ าตำมสัดส่วนจนถึงวันที่สญ
ั ญำนี้
สิ้น สุ ดลง ทัง้ นี้ หำกผู้เช่ า ได้ช ำระภาษี ที่ เ กี่ ยวข้องกับทรัพย์ที่ เช่ าล่ ว งหน้ ำในส่ ว นของ
ช่วงเวลำภำยหลังจำกทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้ส้นิ สุดลงให้แก่หน่ วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ผู้ให้
เช่าจะคืนภาษี ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เช่าในส่วนดังกล่ำวตำมสัดส่วนให้แก่ ผ้เู ช่าภำยใน 7
(เจ็ด) นับจำกวันทีผ่ ้เู ช่าได้ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวแทนผู้ให้เช่า และแจ้งให้ผ้ใู ห้เช่าทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อกั ษรพร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำว
(ข) หำกผู้ให้เช่าได้ชำระภำษีทเ่ี กีย่ วข้องกับทรัพย์ที่เช่าตำมทีก่ ำหนดในข้อ 13.14 (ก) ข้ำงต้น
แทนผู้เช่ า หรือผู้เช่ามีภำษีท่เี กี่ยวข้องกับ ทรัพย์ที่เช่ าค้ำงชำระ และผู้ให้ เช่ าชำระภำษีท่ี
เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เช่าแทนผู้เช่าให้แก่หน่ วยงำนรำชกำรที่เกีย่ วข้อง ผู้เช่ าจะคืนภำษีท่ี
เกีย่ วข้องกับทรัพย์ที่เช่าในส่วนดังกล่ำวตำมสัดส่วนให้แก่ ผ้ใู ห้เช่าภำยใน 7 (เจ็ด) นับจำก
วันทีผ่ ้ใู ห้เช่ าได้ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวแทนผู้เช่ า และแจ้งให้ผ้เู ช่าทรำบเป็ นลำยลักษณ์
อักษรพร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำว
13.14 กำรทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม จะไม่กระทบต่อสิทธิ กำรเยียวยำ หน้ำที่ หรือ ควำม
รับผิดของคู่ส ญ
ั ญำแต่ ละฝ่ำยที่เกิดขึ้นก่ อนวันที่ส ญ
ั ญำฉบับนี้ส้นิ สุ ดลง ซึ่งรวมถึงกำรเรียกร้อ ง
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรผิดสัญญำนี้ซง่ึ เกิดขึน้ ณ หรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง

สรุปสัญญาสาคัญอืน่ ๆ
1. สัญญำตกลงกระทำกำร
หัวข้อ
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซื้อ
7. คานิ ยาม

รายละเอียด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมีบริษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เป็นผูม้ อี ำนำจกระทำแทน
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมำยถึง กลุ่มบุคคลเดียวกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 49/2555 เรือ่ ง กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
หมำยถึง รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของโครงการ SJ Infinite I หรือ
กาไรจากการ
ดาเนิ นงาน
โครงการบางนา (แล้วแต่กรณี) เช่น ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำทีจ่ อดรถยนต์ ค่ำบริกำรอื่นๆ เป็ นต้น ตำม
บัญชีท่ปี รำกฏในงบรำยไตรมำสของกองทรัสต์ท่ผี ่ำนกำร
สอบทำนจำกผู้ ส อบบัญ ชีห รื อ งบกำรเงิน ประจ ำปี ข อง
กองทรัส ต์ ท่ี ผ่ ำ นกำรตรวจสอบจำกผู้ ส อบบัญ ชี แ ล้ ว
(แล้วแต่กรณี) ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร ดอกเบี้ยรับ
อันเกิดจำกกำรทีผ่ ู้เช่ำผิดนัด และ กำไรจำกกำรนำเงินทุน
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รายละเอียด
ไปลงทุน ปรับ ปรุงด้ว ยกำรหักจำนวนเงิน รำยได้จำกกำร
ดำเนินงำนของโครงกำร SJ Infinite I หรือโครงกำรบำงนำที่
ผูเ้ ช่ำผิดนัดชำระและ กำรรับรู้รำยได้เพื่อให้รำยได้ค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร
ลบด้วย จำนวนรวมของ (ก) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ของโครงการ SJ Infinite I หรือโครงการบางนา (แล้วแต่
กรณี) (ข) ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์และค่ำตัว
แทนหรือนำยหน้ำ (Agency) เพื่อจัดหำผู้เช่ำ (ค) ค่ ำ
บ ำรุ ง รัก ษำและซ่ อ มแซมทรัพ ย์ ส ิ น
(Maintenance
Expense) (ง) ค่ำภำษีโรงเรือน และภำษีป้ำย (จ) ค่ำใช้จ่ำย
ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ (All Risk Insurance)
ประกัน ภัย ควำมรับ ผิด ชอบต่ อ บุ ค คลภำยนอก (Public
Liability Insurance) และประกัน ภัย ธุ ร กิจ หยุ ด ชะงัก
(Business Interruption Insurance) และ (ฉ) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เกิดขึ้น จำกกำรดำเนิน กำรตำมปกติข องโครงการ SJ
Infinite I หรือโครงการบางนา (แล้วแต่กรณี) ซึ่งไม่ใช่เป็ น
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่เ กิด ขึ้น โดยเฉพำะเนื่ อ งจำกเป็ น ทรัพ ย์ ส ิน ที่
กองทรัสต์เข้ำลงทุน
ทัง้ นี้ ค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้จะไม่นำมำหักออกจำกรำยได้จำก
กำรดำเนินงำนของโครงการ SJ Infinite I หรือโครงการ
บางนา (แล้วแต่กรณี)
(1) ค่ ำ ผู้ ป ร ะ เ มิ น ร ำ ค ำ ท รั พ ย์ สิ น ค่ ำ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี
ค่ำธรรมเนีย มผู้จดั กำรกองทรัสต์ ค่ ำธรรมเนีย มทรัส ตี
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
รับและดำรงหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีจ่ ะต้องจ่ำยให้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษทั ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่ำธรรมเนียมในกำรออก
เช็ค หรือ โอนเงิน ประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ รวม
ตลอดจน ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีห่ ำกกองทรัสต์มไิ ด้เป็ นเจ้ำของ
ทรัพย์สนิ ไม่จำเป็นต้องมีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว (2) รำยกำรกำไร
หรือ ขำดทุ น ทำงบัญ ชีท่ีย ัง ไม่ ร ับ รู้จ ำกกำรประเมิน รำคำ
ทรัพย์สนิ (3) ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ดั เป็ นค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุน (Capital
Expenditure) (4) ต้นทุนทำงกำรเงินของกองทรัสต์ รวมทัง้
ดอกเบี้ย จ่ ำ ย (5) กำรจ่ ำ ยช ำระคืน เงิน ต้น ตำมที่ร ะบุ ใ น
สัญญำเงินกู้ (6) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ รวมทัง้ กำรตัง้ ทีป่ รึกษำต่ำงๆ ของกองทรัสต์ท่ี
เกีย่ วข้องกับกำรดำเนินเรือ่ งดังกล่ำว (7) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ และ (8) ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินในส่วนที่ ไม่
เป็ นสาระสาคัญ สำหรับโครงการบางนาเท่ำนัน้ และตรำบ
เท่ำที่บริ ษัทฯ เป็ นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ โครงการบาง
นา (ตำมที่นิ ย ำมไว้ใ นสัญ ญำสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพ ย์ โครงการบางนา) ซึ่งบริ ษัท ฯ ในฐำนะ
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กาไรจากการ
ดาเนิ นงานขันต
้ า่

หมำยถึง

โครงการ SJ Infinite หมำยถึง
I
หมำยถึง
โครงการบางนา

โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์
สานักงาน
เงิ นส่วนต่างที่ ต้อง
ชาระ

หมำยถึง

วันที่สญ
ั ญามีผลใช้
บังคับ

หมำยถึง

พืน้ ที่เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการ
SJ Infinite I
พืน้ ที่เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการ
บางนา
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริ ษทั จดทะเบียน

หมำยถึง

บริ ษทั ย่อย

หมำยถึง

หมำยถึง

หมำยถึง

หมำยถึง
หมำยถึง
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รายละเอียด
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ โครงการบางนาตกลงที่จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว)
ทัง้ นี้ ตัวอย่ำงของรำยกำรต่ ำงๆ ในกำรคำนวณกาไรจาก
การดาเนิ นงานปรำกฎตำมเอกสำรแนบท้ำยของสัญญำ
ฉบับนี้
(ก) ในกรณีทอ่ี ำ้ งอิงถึงโครงการ SJ Infinite I
กำไรจำกกำรดำเนิน งำนขัน้ ต่ ำของโครงการ SJ
Infinite I โดยมีรำยละเอียดตำมที่กำหนดไว้ในข้อ
6.1(ก) หรือ
(ข) ในกรณีทอ่ี ำ้ งอิงถึงโครงการบางนา
กำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ำของโครงการบางนา
โดยมีรำยละเอียดตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 8.1(ก)
อำคำร SJ Infinite I Business Complex ตัง้ อยู่ท่ี 349349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
อำคำรส ำนักงำน โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตัง้ อยู่ท่ี ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 หมู่ท่ี 13 แขวงบำงแก้ว
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์สำนักงำนตำมที่กำหนดไว้ในข้อ
9.1
ในกรณีทอ่ี ้ำงอิงถึงโครงการ SJ Infinite I เงินส่วน
ต่ำงที่บริ ษัทฯ ต้อ งช ำระให้แก่ กองทรัสต์ ระหว่ำง
ก าไรจากการด าเนิ นงานและก าไรจากการ
ดาเนิ นงานขัน้ ต่า โดยมีร ำยละเอีย ดกำรคำนวณ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 6.1(ข) หรือ
(ข) ในกรณีท่อี ้ำงอิงถึง โครงการบางนา เงินส่ว นต่ำงที่
บริ ษัท ฯ ต้องชำระให้แก่ กองทรัสต์ ระหว่ำงกาไร
จากการดาเนิ นงานและกาไรจากการดาเนิ นงาน
ขัน้ ตา่ โดยมีรำยละเอียดกำรคำนวณตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในข้อ 8.1(ข)
วันทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในโครงการ SJ Infinite I และ
โครงการบางนา สำเร็จสมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำที่
เกีย่ วข้อง
พื้นที่ให้เช่ำของโครงการ SJ Infinite I จำนวนประมำณ
3,742 ตำรำงเมตร ซึ่งอยู่ในชัน้ ที่ 21 ถึงชัน้ ที่ 24 ซึ่ง ณ
วันทีท่ ำสัญญำนี้ยงั ไม่มผี เู้ ช่ำ
พื้น ที่ให้เช่ำของโครงการบางนา จำนวนประมำณ 2,578
ตำรำงเมตร ซึ่งอยู่ในชัน้ ที่ 5 (บำงส่วน) ชัน้ ที่ 6 และชัน้ ที่ 7
ซึง่ ณ วันทีท่ ำสัญญำนี้ยงั ไม่มผี เู้ ช่ำ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ที่ม ีหุ้น สำมัญ เป็ น หลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหำชนจำกัดที่ บ ริ ษัท ฯ มี
อานาจควบคุมกิ จการ
(ก)

หัวข้อ

รายละเอียด
(2) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชนจำกัดที่บริษัทย่ อ ย
ตำม (1) มีอานาจควบคุมกิ จการ
(3) บริษัท จ ำกัด หรือ บริษัท มหำชนจ ำกัด ที่อ ยู่ภ ำยใต้
อานาจควบคุมกิ จการต่ อเป็ น ทอดๆ โดยเริ่มจำก
กำรอยู่ภำยใต้อานาจควบคุมกิ จการของบริษทั ย่อย
ตำม (2)
หมำยถึง บริษัทที่บริ ษัทฯ หรือบริ ษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือ
บริ ษทั ร่วม
โดยอ้อมรวมกันตัง้ แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
หมำยถึง อำคำรทีใ่ ช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
อาคารสานักงาน
หมำยถึง (1) กำรถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ ุคคลหนึ่งเกินกว่ำ
อานาจควบคุม
ร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติ
กิ จการ
บุคคลนัน้
(2) กำรมีอำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุม
ผู้ถือ หุ้น ของนิติบุค คลหนึ่ง ไม่ว่ำโดยตรง หรือ โดย
อ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอ่นื ใด
(3) กำรมีอ ำนำจควบคุ ม กำรแต่ ง ตั ง้ หรื อ ถอดถอน
กรรมกำรตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งของกรรมกำรทัง้ หมด ไม่ว่ำ
โดยตรง หรือโดยอ้อม
หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหน่ วยทรัส ต์ (แบบ
หนังสือชี้ชวน
69-REIT) และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์
8. วันที่สญ
ั ญามีผลใช้ a.
ให้สญ
ั ญำฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ
บังคับ
b.
ในกรณีท่กี องทรัสต์ไม่สำมำรถเข้ำลงทุนในโครงการ SJ Infinite I และโครงการบางนาได้
สำเร็จตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้ส้นิ สุดลง โดยคู่สญ
ั ญำไม่มสี ทิ ธิ
่
เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ต่ อคู่สญ
ั ญำอีกฝำยหนึ่ง ทัง้ นี้ กำรที่สญ
ั ญำฉบับนี้ส้นิ ผล
ผูกพันด้วยเหตุดงั กล่ำวไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรเลิกสัญญำหรือผิดสัญญำโดยคู่ส ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแต่
อย่ำงใด
9. ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ตลอดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ
การถือครอง
a.
บริ ษทั ฯ ตกลงจะรักษำสัดส่วนกำรถือครองหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในควำมครอบครอง
หน่ วยทรัสต์
ของบริ ษัท ฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน ของบริ ษัท ฯ ไม่น้อ ยกว่ำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของ
จำนวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของกองทรัสต์ทม่ี กี ำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในครัง้ แรก
b.
บริ ษทั ฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษทั ฯ ตกลงจะไม่ขำย หรือโอนหน่วยทรัสต์ หรือนำ
หน่วยทรัสต์ไปจำนำหรือก่อภำระผูกพันใดๆ จนทำให้บริ ษทั ฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บริ ษัทฯ ถือครองหน่ วยทรัสต์รวมกันต่ ำกว่ำสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 เว้นแต่ในกรณีจำนำ
หรือก่อภำระผูกพันใดๆ ให้กระทำได้เมื่อมีกำรแจ้งให้ กองทรัสต์ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
10. การถือหุ้นและดารง ตลอดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ
สัดส่วนการถือหุ้น
a.
บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะให้บริ ษทั ฯ และ/หรือบริ ษทั ย่อยหรือบริ ษทั ร่วม (รวมเรียกว่ำ “บริ ษทั ในกลุ่ม
ในผูจ้ ดั การ
ดับบลิ วเอชเอ”) ถือหุน้ และดำรงสถำนะกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผู้จดั การกองทรัสต์ ในสัดส่วนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยแล้วทัง้ หมด
กองทรัสต์
b.
บริ ษทั ฯ ตกลงว่ำบริ ษทั ฯ และ/หรือ บริ ษทั ในกลุ่มดับบลิ วเอชเอ จะไม่จำหน่ ำย จ่ำย โอนหรือ
ก่อภำระผูกพันใดๆ ในหุน้ ดังกล่ำว หรือกระทำกำรประกำรอื่นใด อันมีผลทำให้หุน้ ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ และหรืออำนำจกำรจัดกำรงำนของผู้จดั การกองทรัสต์ ตกไปอยู่กบั บุคคลอื่น โดย
ไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกกองทรัสต์ก่อน เว้นแต่เป็ นกำรจำหน่ ำยจ่ำยโอน
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c.

11. หน้ าที่เกี่ยวกับ
a.
อสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครัง้ แรก ใน
โครงการ SJ Infinite I

b.

รายละเอียด
หุน้ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้แก่บริ ษทั ในกลุ่มดับบลิ วเอชเอ
บริ ษทั ฯ ตกลงว่ำบริ ษัทฯ และ/หรือ บริ ษทั ในกลุ่มดับบลิ วเอชเอ จะดำเนินกำรใดๆ ด้วยกำร
อำศัย สิทธิข องตนเท่ำที่จะทำได้ภ ำยใต้กฎหมำยในฐำนะผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่เพื่อ ทำให้ ผ้จู ดั การ
กองทรัสต์ ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ู้จดั กำรกองทรัสต์ในฐำนะทีเ่ ป็ น ผูท้ มี่ วี ชิ ำชีพ ซึ่งได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อ สัต ย์สุจริต และเป็ นไปตำมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั กำร
กองทรัสต์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสำรที่เปิ ดเผยแก่ผู้
ลงทุน และมติทป่ี ระชุมของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะชำระค่ำเช่ำสำหรับพื้นที่ เช่ าส่วนที่ เหลือในโครงการ SJ Infinite I ให้แก่
กองทรัสต์เป็ นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับแต่ ว นั ที่ สญ
ั ญามี ผลใช้ บงั คับ เป็ น จำนวนเงิน
2,058,100 บำทต่อเดือน เว้นแต่ในช่วง 3 (สำม) ปี ดังกล่ำว มีผเู้ ช่ำพื้นที่ เช่าส่วนที่ เหลือใน
โครงการ SJ Infinite I ดังกล่ำว ทัง้ หมดหรือบำงส่วนแล้ว จำนวนเงินค่ำเช่ำที่ บริ ษทั ฯ จะต้อง
ชำระจะลดลงตำมสัดส่วนดังกล่ำว
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะชำระเงินค่ำเช่ำดังกล่ำวข้ำงต้นตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็ นรำยเดือน
ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันที่บริ ษัทฯ ได้รบั ใบแจ้งหนี้จำก
กองทรัสต์พร้อมกับเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องต่ำงๆ เพือ่ นำมำใช้ในกำรตรวจสอบจำนวนเงินทีต่ ้องชำระ
ภำยใต้ขอ้ นี้
(ก) ภำยใต้บงั คับข้อ 5.1(ค) ในกรณีทก่ี องทรัสต์สำมำรถจัดหำผูเ้ ช่ำสำหรับ พื้นที่ เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการ SJ Infinite I โดยมีกำรลงนำมในสัญญำเช่ำและบริกำรพื้นที่ เช่าส่วน
ที่เหลือในโครงการ SJ Infinite I ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว (“สัญญาเช่าพืน้ ที่ ให้เช่าโครงการ SJ
Infinite I”) มีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อยเท่ำกับระยะเวลำทีเ่ หลือของ 3 (สำม) ปีดงั กล่ำว
และมีอตั รำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในช่วงระยะเวลำทีเ่ หลือของ 3 (สำม) ปีดงั กล่ำว รวมกัน
เฉลีย่ แล้วเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2,058,100 บำท ต่อเดือน บริ ษทั ฯ ไม่มหี น้ำทีต่ อ้ งชำระเงิน
ใดๆ ให้แก่กองทรัสต์ และถือว่ำหน้ำทีข่ องบริ ษทั ฯ ในกำรชำระค่ำเช่ำตำมข้อ 5.1 สิ้นสุด
ลง
(ข) ภำยใต้บงั คับข้อ 5.1(ค) ในกรณีทก่ี องทรัสต์สำมำรถจัดหำผูเ้ ช่ำสำหรับ พื้นที่ เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการ SJ Infinite I โดยมีกำรลงนำมในสัญญาเช่าพืน้ ที่ ให้เช่าโครงการ SJ
Infinite I แล้ว โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำน้อยกว่ำระยะเวลำทีเ่ หลือของ 3 (สำม) ปีดงั กล่ำว
หรือ มีอตั รำค่ ำและค่ำบริกำรรวมกันเป็ นจำนวนน้อ ยกว่ำ 2,058,100 บำท ต่ อ เดือ น
บริ ษัท ฯ จะช ำระเงิน ให้แก่ กองทรัสต์ ส ำหรับระยะเวลำที่เหลือ ที่ไ ม่ค รบ 3 ปี ท่เี หลือ
2,058,100 บำท ต่อเดือน หรือ จะชำระเงินให้แก่กองทรัสต์ในแต่ละเดือนเป็ นเงินจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำง (ก) เงินจำนวน 2,058,100 บำท และ (ข) เงินจำนวนค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรตำมทีก่ ำหนดภำยใต้สญ
ั ญาเช่าพื้นที่ ให้เช่าโครงการ SJ Infinite I ดังกล่ำว
ข้ำงต้น แล้วแต่กรณี
(ค) ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำตำมสัญญาเช่าพืน้ ที่ ให้เช่าโครงการ SJ Infinite I ผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด
หรือไม่สำมำรถชำระค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรภำยใต้สญ
ั ญาเช่ าพื้นที่ ให้ เช่ าโครงการ
SJ Infinite I ได้ บริ ษทั ฯ ไม่มคี วำมรับผิดใดๆ ต่อ กองทรัสต์ และไม่ต้องรับผิดชำระค่ำ
เช่ำและ/หรือค่ำบริกำรดังกล่ำวแทนผูเ้ ช่ำรำยดังกล่ำว
ในกรณีทพ่ี นื้ ที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการ SJ Infinite I ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดไม่มผี เู้ ช่ำ
(ก) บริ ษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะจัดหำผูเ้ ช่ำมำเช่ำพื้นที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการ SJ Infinite I ได้
โดยกองทรัส ต์ ต กลงที่จ ะให้ค วำมร่ ว มมือ กับ บริ ษัท ฯ ในกำรน ำส่ งเอกสำรต่ ำ งๆ ที่
เกีย่ วข้อง และ
(ข) บริ ษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีบ่ ริ ษทั ฯ จะกำหนดมีสทิ ธิใช้พนื้ ที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการ
SJ Infinite I ทีไ่ ม่มผี เู้ ช่ำดังกล่ำวได้ โดยตกลงเข้ำทำสัญญาเช่าและบริ การพื้นที่ ให้เช่า
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c.

d.

12. การรับประกันกาไร
จากการดาเนิ นงาน
ขันต
้ า่ ของโครงการ
SJ Infinite I

a.

รายละเอียด
โครงการ SJ Infinite I โดยมีอตั รำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอัตรำเดียวกับที่บริ ษทั ฯ ตกลง
ชำระค่ำเช่ำสำหรับพื้นทีเ่ ช่ำส่วนทีเ่ หลือในโครงกำร SJ Infinite I ให้แก่กองทรัสต์ทร่ี ะบุ
ในข้อ 5.1 ทัง้ นี้ เพื่อให้ปรำศจำกข้อสงสัย พื้นที่ดงั กล่ำวข้ำงต้นที่ บริ ษัทฯ และ/หรือ
บุคคลทีบ่ ริ ษทั ฯ เช่ำ ถือว่ำเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ผี เู้ ช่ำแล้ว ซึง่ จะทำให้จำนวนเงินค่ำเช่ำที่ บริ ษทั ฯ
จะต้องชำระตำมข้อ 5.1 นี้ ลดลงตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำและค่ำบริกำรดังกล่ำว
ตลอดระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในข้อ 5.1 ในกำรหำผูเ้ ช่ำพื้นที่โครงการ SJ Infinite I กองทรัสต์
ตกลงทีจ่ ะเสนอ และ/หรือ ดำเนินกำรให้ตวั แทนหรือนำยหน้ำ (Agency) ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำของ
โครงการ SJ Infinite I เสนอพื้นทีใ่ ห้เช่ำของโครงการ SJ Infinite I ในชัน้ อื่นๆ (นอกเหนือจำก
พืน้ ที่รบั ประกันโครงการ SJ Infinite I) พร้อมกับพืน้ ที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการ SJ Infinite
I ให้แก่ลกู ค้ำเพือ่ ให้ลกู ค้ำพิจำรณำกำรเช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ สองอย่ำงเท่ำเทียมกัน
กองทรัสต์ต กลงที่จะให้ควำมร่วมมือและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้อ งต่ำงๆ ให้แก่ บริ ษัทฯ เพื่อ
นำมำใช้ในกำรตรวจสอบจำนวนเงินทีต่ ้องชำระภำยใต้ขอ้ 5.1 ตำมทีบ่ ริ ษทั ฯ ร้องขอ และรับรอง
และรับประกัน ต่ อ บริ ษัท ฯ ว่ ำเอกสำรที่เกี่ย วข้อ งต่ ำ งๆ ที่ส่ ง มอบให้แก่ บริ ษัท ฯ นัน้ ถู กต้อ ง
ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประกำร
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงกันดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั ฯ ตกลงรับประกันกาไรจากการดาเนิ นงานขัน้ ตา่ ของโครงการ SJ Infinite I
เป็ นระยะเวลำ 9 (เก้ำ) ปี นับแต่วนั ที่ สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ (“ระยะเวลาการรับประกัน
โครงการ SJ Infinite I”) ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ Infinite I
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ โดยบริ ษทั ฯ จะชำระเงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระ ตำมวิธกี ำรคำนวณ
ทีก่ ำหนดไว้ในข้อ (ข)
โครงการ เอสเจ อิ นฟิ นิ ท วัน บิ สซิ เนส คอม
กาไรจากการดาเนิ นงาน
เพล็กซ์
ขัน้ ตา่ (ล้านบาท)
ตัง้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ถึงวันที่
31 มีนำคม พ.ศ. 2559 โดยหำกกองทรัสต์เข้ำลงทุน
ภำยหลังวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2558 วงเงิน
รับประกันจะลดลงตำมสัดส่วน
81.06
1 เมษำยน พ.ศ. 2559 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
136.55
1 เมษำยน พ.ศ. 2560 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2561
138.53
1 เมษำยน พ.ศ. 2561 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2562
145.18
1 เมษำยน พ.ศ. 2562 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2563
146.39
1 เมษำยน พ.ศ. 2563 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2564
146.61
1 เมษำยน พ.ศ. 2564 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2565
154.16
1 เมษำยน พ.ศ. 2565 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2566
154.05
1 เมษำยน พ.ศ. 2566 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2567
153.96
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2567 จนถึงวันทีค่ รบ 9
ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน ในทรัพย์สนิ โดย
64.14
หำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนภำยหลังวันที่ 1 กัน ยำยน
พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิม่ ขึน้ ตำมสัดส่วน
(ข) กำรคำนวณ เงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระ ทีบ่ ริ ษทั ฯ ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ ให้คำนวณ
ดังนี้
(1) กาไรจากการดาเนิ นงานขัน้ ตา่ ตำมทีก่ ำหนดไว่ในข้อ 6.1(ก) ณ วันสุดท้ำยของ
งวดแต่ละงวดทีเ่ กีย่ วข้อง หักลบ ด้วย
(2) กาไรจากการดาเนิ นงานในแต่ละงวดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคำนวณ ตัง้ แต่ต้นงวดจนถึง
วันสุดท้ำยของงวดนัน้ หักลบ ด้วย
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b.

รายละเอียด
(3) เงิ นส่ ว นต่ า งที่ ต้ อ งช าระที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ช ำระในงวดก่ อ นหน้ ำ ในรอบปี นั ้น
(Cumulative Subsidies) (หำกมี)
(ค) ในกรณีทผ่ี ลกำรคำนวณ เงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระ มี ค่าเป็ นบวก บริ ษทั ฯ จะชำระเงิ น
ส่วนต่างที่ ต้องชาระ ให้แก่กองทรัสต์ สำหรับงวดดังกล่ำว ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จดั ส่งและเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส หรืองบกำรเงินประจำปีของ
กองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทฯ ได้รบั ใบ
แจ้งหนี้จำกกองทรัสต์พร้อมกับเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้ในกำรตรวจสอบ
จำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระภำยใต้ขอ้ นี้แล้ว
(ง) ในกรณีท่ีผ ลกำรค ำนวณ เงิ น ส่ ว นต่ างที่ ต้ อ งช าระ มี ค่ า เท่ ากับ ศูน ย์ห รื อเป็ นลบ
บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งชำระเงิ นส่วนต่างที่ต้องชาระ ให้แก่กองทรัสต์ สำหรับงวดดังกล่ำว
(จ) หำก ณ วันสิ้นงวดที่ 4 ของปี กาไรจากการดาเนิ นงานมีจำนวนสูงกว่ำกาไรจากการ
ดาเนิ นงานขันต
้ า่ บริ ษทั ฯ มีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะให้กองทรัสต์ คืนเงินส่วนต่างที่ ต้องชาระที่
บริ ษทั ฯ ชำระไปแล้วในรอบปีนนั ้ คืนให้แก่ บริ ษทั ฯ (โดยไม่มดี อกเบี้ย) หรือนำไปหักลบ
จำกกาไรจากการดาเนิ นงานขัน้ ตา่ ของงวดถัดไปในปีถดั ไป
(ฉ) ในกรณีทส่ี น้ิ สุดระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ Infinite I แล้ว และ
(1) กองทรัสต์มเี งินจำนวนตำมข้อ 6.1(จ) สะสมอยู่ และ/หรือ
(2) กองทรัสต์ได้รบั ชำระหนี้รำยได้ทต่ี งั ้ ค้ำงรับไว้คนื โดยกองทรัสต์จะแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 3 (สำม) วันทำกำรนับจำกวันที่กองทรัสต์ได้รบั
ชำระหนี้ดงั กล่ำวคืน
กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินจำนวนตำมข้อ (1) ข้ำงต้น ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยไม่มดี อกเบี้ย
ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันสุดท้ำยของงวดทีส่ ้นิ สุด ระยะเวลาการรับประกัน
โครงการ SJ Infinite I และเมือ่ กองทรัสต์ได้รบั ใบแจ้งหนี้จำกบริ ษทั ฯ และกองทรัสต์
ตกลงจะคืนเงินจำนวนตำมข้อ (2) ข้ำงต้น ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยไม่มดี อกเบี้ย ภำยใน 10
(สิบ) วันทำกำรนับจำกวันที่กองทรัสต์ได้รบั ชำระหนี้ดงั กล่ำวและได้รบั ใบแจ้งหนี้จำก
บริ ษทั ฯ
ในกำรรับประกันกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ ำ ตำมข้อ 6.1 บริ ษัทฯ ตกลงจะรับประกันอย่ำง
ลูกหนี้ร่วม
( ) ในกรณีผเู้ ช่ำในโครงการ SJ Infinite I รำยใดผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำม
กำหนดเวลำ บริ ษัทฯ จะชำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรแทนผู้เช่ำดังกล่ำวอย่ำงลูกหนี้ร่วม
โดยบริ ษทั ฯ จะชำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรทีผ่ เู้ ช่ำผิดนัดชำระดังกล่ำวภำยใน 7 (เจ็ด) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกกองทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะดำเนินกำรทวงถำมให้ผเู้ ช่ำชำระ
ค่ำและค่ำบริกำรตำมหลักเกณฑ์ในคู่มอื ระบบกำรทำงำนและระบบควบคุมภำยใน
( ) จำนวนเงินทีบ่ ริ ษทั ฯ ชำระให้แก่กองทรัสต์ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำในโครงการ SJ Infinite I ไม่
ช ำระค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริก ำรตำมข้อ (ก)ให้น ำมำรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของก าไรจากการ
ดาเนิ นงานของกองทรัสต์ และเงิ นส่วนต่างที่ต้องชาระตำมข้อ 6.1
( ) หำกผลกำรคำนวณเงิ นส่วนต่างที่ต้องชาระในงวดใดมีค่ำเป็นลบอันเป็ นผลเนื่องจำกเงิน
ที่บริ ษัท ฯ ช ำระแทนผู้เช่ำตำมที่ร ะบุในข้อ (ก) หรือ กองทรัสต์ไ ด้ร บั ช ำระค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรคืน จำกผู้เช่ำ กองทรัส ต์จะยกยอดเงิ น ส่ ว นต่ างที่ ต้องชาระที่มคี ่ ำเป็ น ลบ
ดังกล่ำวไปรวมกับเงินส่วนต่ำงทีต่ ้องชำระทีม่ คี ่ำเป็ นลบหรือหักลบกับเงินส่วนต่ำงทีต่ ้อง
ชำระทีม่ คี ่ำเป็นบวก (แล้วแต่กรณี) ในงวดถัดไป เว้นแต่ (1) ในกรณี ณ สิ้นงวดที่ 4 ให้นำ
ข้อ 6.1 (จ) มำใช้บงั คับ และ (2) ในกรณีทส่ี ้นิ สุดระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ
Infinite I กองทรัสต์จะคืนเงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระทีม่ คี ่ำเป็ นลบดังกล่ำวให้แก่ บริ ษทั ฯ
โดยกองทรัสต์จะแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 3 (สำม) วันทำกำร
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c.

13. หน้ าที่เกี่ยวกับ
a.
อสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนครัง้ แรก ใน
โครงการบางนา

รายละเอียด
นับแต่ส้นิ สุดระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ Infinite I และกองทรัสต์ตกลงจะ
คืนเงินส่วนต่ำงทีต่ อ้ งชำระทีม่ คี ่ำเป็นลบดังกล่ำว ให้แก่ บริ ษทั ฯ โดยไม่มดี อกเบี้ย ภำยใน
10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันทีก่ องทรัสต์ได้รบั ใบแจ้งหนี้จำกบริ ษทั ฯ
กองทรัสต์ต กลงที่จะให้ควำมร่วมมือและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้อ งต่ำงๆ ให้แก่ บริ ษัทฯ เพื่อ
นำมำใช้ในกำรตรวจสอบจำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระภำยใต้ขอ้ 6 ตำมทีบ่ ริ ษทั ฯ ร้องขอ และรับรองและ
รับประกันต่อบริ ษทั ฯ ว่ำเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องต่ำงๆ ทีส่ ่งมอบให้แก่ บริ ษทั ฯ นัน้ ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นจริงทุกประกำร
บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะชำระค่ำเช่ำสำหรับพืน้ ที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการบางนา ให้แก่กองทรัสต์
เป็ นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ เป็ นจำนวนเงิน 902,300 บำท ต่อ
เดือ น เว้น แต่ ใ นช่ ว ง 3 (สำม) ปี ดังกล่ ำว มีผู้เช่ ำ พื้น ที่ เ ช่ าส่ ว นที่ เหลือในโครงการบางนา
ดังกล่ำวทัง้ หมดหรือบำงส่วนแล้ว จำนวนเงินค่ำเช่ำที่ บริ ษทั ฯ จะต้องชำระจะลดลงตำมสัดส่วน
ดังกล่ำว
ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะชำระเงินค่ำเช่ำดังกล่ำวข้ำงต้นตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็ นรำยเดือน
ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันที่บริ ษัทฯ ได้รบั ใบแจ้งหนี้จำก
กองทรัสต์พร้อมกับเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องต่ำงๆ เพือ่ นำมำใช้ในกำรตรวจสอบจำนวนเงินทีต่ ้องชำระ
ภำยใต้ขอ้ นี้
(ก) ภำยใต้บงั คับข้อ 7.1(ค) ในกรณีทก่ี องทรัสต์สำมำรถจัดหำผูเ้ ช่ำสำหรับพื้นที่ เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการบางนา โดยมีกำรลงนำมในสัญญำเช่ำและบริกำรพื้นที่ เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการบางนา ทีเ่ กี่ยวข้องแล้ว (“สัญญาเช่ าพื้นที่ ให้เช่าโครงการบางนา”)
มีระยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อยเท่ำกับระยะเวลำทีเ่ หลือของ 3 (สำม) ปีดงั กล่ำว และมีอตั รำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในช่วงระยะเวลำทีเ่ หลือของ 3 (สำม) ปี ดงั กล่ำว รวมกันเฉลี่ยแล้ว
เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 902,300 บำท ต่อเดือน บริ ษทั ฯ ไม่มหี น้ำทีต่ ้องชำระเงินใดๆ ให้แก่
กองทรัสต์ และถือว่ำหน้ำทีข่ องบริ ษทั ฯ ในกำรชำระค่ำเช่ำตำมข้อ 7.1 นี้สน้ิ สุดลง

(ข)

ภำยใต้บงั คับข้อ 7.1(ค) ในกรณีทก่ี องทรัสต์สำมำรถจัดหำผูเ้ ช่ำสำหรับ พื้นที่ เช่าส่วนที่
เหลือในโครงการบางนา โดยมีกำรลงนำมในสัญญาเช่าพื้นที่ ให้เช่าโครงการบางนา
แล้ว โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำน้อยกว่ำระยะเวลำที่เหลือของ 3 (สำม) ปี ดงั กล่ำว หรือ มี
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมกันเป็ นจำนวนน้อยกว่ำ 902,300 บำท ต่อเดือน บริ ษัทฯ
จะชำระเงินให้แก่กองทรัสต์สำหรับระยะเวลำทีเ่ หลือทีไ่ ม่ครบ 3 ปีทเ่ี หลือ 902,300 บำท
ต่อเดือน หรือ จะชำระเงินให้แก่กองทรัสต์ในแต่ละเดือน เป็ นเงินจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำง
ระหว่ำง (ก) เงินจำนวน 902,300 บำท และ (ข) เงินจำนวนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมที่
กำหนดในสัญญาเช่าพืน้ ที่ ให้เช่าโครงการบางนา ดังกล่ำวข้ำงต้น แล้วแต่กรณี

(ค)

ในกรณีท่ผี ู้เช่ำตำมสัญญาเช่ าพื้น ที่ ให้ เช่ าโครงการบางนา ผิด สัญญำข้อ หนึ่งข้อ ใด
หรือไม่สำมำรถชำระค่ำเช่ำและ/หรือค่ำบริกำรภำยใต้สญ
ั ญาเช่ าพื้นที่ ให้ เช่ าโครงการ
บางนา ได้ บริ ษทั ฯ ไม่มคี วำมรับผิดใดๆ ต่อ กองทรัสต์ และไม่ต้องรับผิดชำระค่ำเช่ำ
และ/หรือค่ำบริกำรดังกล่ำวแทนผูเ้ ช่ำรำยดังกล่ำว
b.
ในกรณีทพ่ี นื้ ที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการบางนา ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดไม่มผี เู้ ช่ำ
( ) บริ ษัทฯ มีสิท ธิท่ีจะจัดหำผู้เช่ ำมำเช่ ำ พื้น ที่ เ ช่ าส่ วนที่ เหลื อในโครงการบางนา ได้ โดย
กองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะให้ควำมร่วมมือกับบริ ษทั ฯ ในกำรนำส่งเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
( ) บริ ษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีบ่ ริ ษทั ฯ จะกำหนดมีสทิ ธิใช้พื้นที่ เช่าส่วนที่ เหลือในโครงการบาง
นา ที่ไม่มผี ู้เช่ำดังกล่ำวได้ โดยตกลงเข้ำทำสัญญาเช่ าพื้นที่ ให้เช่าโครงการบางนา โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอัตรำเดียวกับทีบ่ ริษทั ฯ ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับพื้ นทีเ่ ช่ำส่วนที่
เหลือในโครงกำรบำงนำให้แก่กองทรัสต์ทร่ี ะบุในข้อ 7.1 ทัง้ นี้ เพื่อให้ปรำศจำกข้อสงสัย พื้นที่
ดังกล่ำวข้ำงต้นทีบ่ ริ ษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีบ่ ริ ษทั ฯ เช่ำ ถือว่ำเป็ นพื้นทีท่ ม่ี ผี เู้ ช่ำแล้ว ซึ่งจะทำ
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c.

d.

14. การรับประกันกาไร
จากการดาเนิ นงาน
ขันต
้ า่ ของโครงการ
บางนา

a.

รายละเอียด
ให้จำนวนเงิน ค่ ำเช่ำที่ บริ ษัท ฯ จะต้อ งช ำระตำมข้อ 7.1 นี้ ลดลงตำมสัดส่ ว นค่ ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรดังกล่ำว
ตลอดระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในข้อ 7.1 ในกำรหำผูเ้ ช่ำพื้นที่โครงการบางนา กองทรัสต์ตกลงที่
จะเสนอ และ/หรือ ดำเนินกำรให้ตวั แทนหรือนำยหน้ำ (Agency) ในกำรจัดหำผูเ้ ช่ำของโครงการ
บางนาเสนอพื้นทีใ่ ห้เช่ำของโครงการบางนา ในชัน้ อื่นๆ (นอกเหนือจำกพื้นที่ เช่าส่วนที่ เหลือ
ในโครงการบางนา) พร้อมกับ พื้น ที่ เช่ าส่ ว นที่ เหลื อในโครงการบางนา ให้แก่ลูกค้ำเพื่อ ให้
ลูกค้ำพิจำรณำกำรเช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ สองอย่ำงเท่ำเทียมกัน
กองทรัสต์ต กลงที่จะให้ควำมร่วมมือและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้อ งต่ำงๆ ให้แก่ บริ ษัทฯ เพื่อ
นำมำใช้ในกำรตรวจสอบจำนวนเงินทีต่ ้องชำระภำยใต้ขอ้ 7.1 ตำมทีบ่ ริ ษทั ฯ ร้องขอ และรับรอง
และรับประกัน ต่ อ บริ ษัท ฯ ว่ ำเอกสำรที่เกี่ย วข้อ งต่ ำ งๆ ที่ส่ ง มอบให้แก่ บริ ษัท ฯ นัน้ ถู กต้อ ง
ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประกำร
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงกันดังต่อไปนี้
( ) บริ ษัทฯ ตกลงรับประกันกาไรจากการดาเนิ นงานขัน้ ตา่ ของโครงการบางนา เป็ น
ระยะเวลำ 6 (หก) ปี นับ แต่ ว นั ที่ ส ัญ ญามี ผ ลใช้ บ งั คับ (“ระยะเวลาการรับ ประกัน
โครงการบางนา”) ซึ่งอยู่ใ นช่ ว งระยะเวลาการรับ ประกัน โครงการบางนา โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ โดยบริษัทฯ จะชำระเงิ นส่ ว นต่ างที่ ต้องชาระ ตำมวิธกี ำรคำนวณที่
กำหนดไว้ในข้อ (ข)
กาไรจากการดาเนิ นงาน
โครงการ บางนา บิ สซิ เนส คอมเพล็กซ์
ขัน้ ตา่ (ล้านบาท)
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ก องทรัส ต์ เ ข้ำ ลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ถึง วัน ที่ 31
มีนำคม พ.ศ. 2559 โดยหำกกองทรัสต์เข้ำลงทุนภำยหลัง
วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตำม
สัดส่วน
14.42
1 เมษำยน พ.ศ. 2559 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24.06
1 เมษำยน พ.ศ. 2560 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2561
24.17
1 เมษำยน พ.ศ. 2561 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2562
24.64
1 เมษำยน พ.ศ. 2562 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2563
24.82
1 เมษำยน พ.ศ. 2563 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2564
24.87
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 จนถึงวันทีค่ รบ 6 ปี นับ
แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ โดยหำกกองทรัสต์
10.79
เข้ำลงทุนภำยหลังวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2558 วงเงิน
รับประกันจะเพิม่ ขึน้ ตำมสัดส่วน
( ) กำรคำนวณ เงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระ ทีบ่ ริ ษทั ฯ ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ ให้คำนวณ
ดังนี้
(1) กาไรจากการดาเนิ นงานขัน้ ตา่ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 8.1(ก) ณ วันสุดท้ำยของ
งวดแต่ละงวดทีเ่ กีย่ วข้อง หักลบ ด้วย
(2) กาไรจากการดาเนิ นงาน ในแต่ ละงวดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณตัง้ แต่ ต้นงวด
จนถึง วันสุดท้ำยของงวดนัน้ หักลบ ด้วย
(3) เงิ น ส่ ว นต่ า งที่ ต้ อ งช าระที่บ ริ ษั ท ฯ ได้ ช ำระในงวดก่ อ นหน้ ำ ในรอบปี นั ้น
(Cumulative Subsidies) (หำกมี)
( ) ในกรณีทผ่ี ลกำรคำนวณ เงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระ มี ค่าเป็ นบวก บริษทั ฯ จะชำระเงิ น
ส่วนต่างที่ ต้องชาระ ให้แก่กองทรัสต์ สำหรับงวดดังกล่ำว ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จดั ส่งและเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส หรืองบกำรเงินประจำปีของ
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b.

c.

รายละเอียด
กองทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทฯ ได้รบั ใบ
แจ้งหนี้จำกกองทรัสต์พร้อมกับเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้ในกำรตรวจสอบ
จำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระภำยใต้ขอ้ นี้แล้ว
( ) ในกรณีท่ีผ ลกำรค ำนวณ เงิ น ส่ ว นต่ างที่ ต้ อ งช าระ มี ค่า เท่ ากับ ศูนย์ห รื อเป็ นลบ
บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งชำระเงิ นส่วนต่างที่ต้องชาระ ให้แก่กองทรัสต์ สำหรับงวดดังกล่ำว
( ) หำก ณ วันสิ้นงวดที่ 4 ของปี กาไรจากการดาเนิ นงานมีจำนวนสูงกว่ำกาไรจากการ
ดาเนิ นงานขันต
้ า่ บริ ษทั ฯ มีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะให้กองทรัสต์ คืนเงินส่วนต่างที่ ต้องชาระที่
บริ ษทั ฯ ชำระไปแล้วในรอบปีนนั ้ คืนให้แก่ บริ ษทั ฯ (โดยไม่มดี อกเบี้ย) หรือนำไปหักลบ
จำกกาไรจากการดาเนิ นงานขัน้ ตา่ ของงวดถัดไปในปีถดั ไป
(ฉ) ในกรณีทส่ี น้ิ สุดระยะเวลาการรับประกันโครงการบางนาแล้ว และ
(1) กองทรัสต์มเี งินจำนวนตำมข้อ 8.1(จ) สะสมอยู่ และ/หรือ
(2) กองทรัสต์ได้รบั ชำระหนี้รำยได้ทต่ี งั ้ ค้ำงรับไว้คนื โดยกองทรัสต์จะแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 3 (สำม) วันทำกำรนับจำกวันที่กองทรัสต์ได้รบั
ชำระหนี้ดงั กล่ำวคืน
กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินจำนวนตำมข้อ (1) ข้ำงต้น ให้แก่ บริ ษัทฯ โดยไม่มดี อกเบี้ย
ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันสุดท้ำยของงวดทีส่ ้นิ สุด ระยะเวลาการรับประกัน
โครงการบางนา และเมือ่ กองทรัสต์ได้รบั ใบแจ้งหนี้จำกบริ ษทั ฯ และกองทรัสต์ตกลงจะ
คืนเงินจำนวนตำมข้อ (2) ข้ำงต้น ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยไม่มดี อกเบี้ย ภำยใน 10 (สิบ) วัน
ทำกำรนับจำกวันทีก่ องทรัสต์ได้รบั ชำระหนี้ดงั กล่ำวและได้รบั ใบแจ้งหนี้จำกบริ ษทั ฯ
ในกำรรับประกันกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต่ ำ ตำมข้อ 8.1 บริษัทฯ ตกลงจะรับประกันอย่ำง
ลูกหนี้ร่วม
( ) ในกรณี ผู้ เ ช่ ำ ในโครงการบางนา รำยใดผิด นั ด ไม่ ช ำระค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริก ำรตำม
กำหนดเวลำ บริ ษัทฯ จะชำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรแทนผู้เช่ำดังกล่ำวอย่ำงลูกหนี้ร่วม
โดยบริ ษทั ฯ จะชำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่ผเู้ ช่ำผิดนัดชำระดังกล่ำวภำยใน 7 (เจ็ด) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกกองทรัสต์ ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะดำเนินกำรทวงถำมให้ผเู้ ช่ำชำระ
ค่ำและค่ำบริกำรตำมหลักเกณฑ์ในคู่มอื ระบบกำรทำงำนและระบบควบคุมภำยใน
( ) จำนวนเงินทีบ่ ริ ษทั ฯ ชำระให้แก่กองทรัสต์ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำในโครงการบางนา ไม่ชำระค่ำ
เช่ำและค่ำบริกำรตำมข้อ (ก) ให้นำมำรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรจากการดาเนิ นงาน
ของกองทรัสต์ และ เงิ นส่วนต่างที่ ต้องชาระตำมข้อ 8.1
( ) หำกผลกำรคำนวณเงิ นส่วนต่างที่ต้องชาระในงวดใดมีค่ำเป็นลบอันเป็ นผลเนื่องจำกเงิน
ที่บริษัทฯ ช ำระแทนผู้เช่ำตำมที่ร ะบุในข้อ (ก) หรือ กองทรัสต์ไ ด้ร บั ช ำระค่ ำเช่ำและ
ค่ ำ บริกำรคืน จำกผู้เ ช่ ำ กองทรัส ต์จ ะยกยอดเงิน ส่ ว นต่ ำ งที่ต้อ งช ำระที่ม ีค่ ำเป็ น ลบ
ดังกล่ำวไปรวมกับเงิน ส่วนต่างที่ ต้องชาระทีม่ คี ่ำเป็ นลบหรือหักลบกับ เงิ นส่ วนต่างที่
ต้องชาระทีม่ คี ่ำเป็นบวก (แล้วแต่กรณี) ในงวดถัดไป เว้นแต่ (1) ในกรณี ณ สิ้นงวดที่ 4
ให้น ำข้อ 8.1 (จ) มำใช้บงั คับ และ (2) ในกรณีท่สี ้นิ สุด ระยะเวลาการรับประกัน
โครงการบางนา กองทรัสต์จะคืนเงินส่วนต่างที่ ต้องชาระทีม่ คี ่ำเป็ นลบดังกล่ำวให้แก่
บริ ษทั ฯ โดยกองทรัสต์จะแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 3 (สำม) วัน
ทำกำรนับแต่สน้ิ สุดระยะเวลาการรับประกันโครงการบางนา และกองทรัสต์ตกลงจะ
คืน เงิน ส่ ว นต่ า งที่ ต้อ งชาระที่ม ีค่ ำเป็ น ลบดังกล่ ำ ว ให้แ ก่ บ ริ ษัท ฯ โดยไม่มดี อกเบี้ย
ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันทีก่ องทรัสต์ได้รบั ใบแจ้งหนี้จำกบริ ษทั ฯ
กองทรัสต์ต กลงที่จะให้ควำมร่วมมือและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้อ งต่ำงๆ ให้แก่ บริ ษัทฯ เพื่อ
นำมำใช้ในกำรตรวจสอบจำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระภำยใต้ขอ้ 8 ตำมทีบ่ ริ ษทั ฯ ร้องขอ และรับรองและ
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15. สิ ทธิ ในการซื้อ
โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์
สานักงานก่อน
บุคคลอื่น

a.

a.

b.

c.

รายละเอียด
รับประกันต่อบริ ษทั ฯ ว่ำเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องต่ำงๆ ทีส่ ่งมอบให้แก่ บริ ษทั ฯ นัน้ ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นจริงทุกประกำร
กองทรัส ต์ ม ีส ิท ธิท่ีจ ะเข้ำ ลงทุ น ในโครงกำรอสัง หำริม ทรัพ ย์ ด ัง ต่ อ ไปนี้
(“โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์สานักงาน”) ก่อนบุคคลอื่น ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในข้อ 9 นี้
16. โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอาคารสานั กงานที่บริ ษัท ฯ หรือ บริ ษัท ย่อย เป็ น
เจ้ำของ และ/หรือ มีส ิทธิกำรเช่ำแต่ เพีย งผู้เดียว ซึ่งตัง้ อยู่ในที่ดิน โฉนดเลขที่ 133775
(“โครงการบางนา 2”) โดยกองทรัสต์มสี ทิ ธิท่จี ะเข้ำลงทุนก่อนบุคคลอื่นโดยไม่จำกัด
ระยะเวลำ
17. โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทอาคารสานั กงานที่บริ ษัท ฯ หรือ บริ ษัท ย่อย เป็ น
เจ้ำของ และ/หรือมีสทิ ธิกำรเช่ำแต่เพียงผู้เดียว โดยกองทรัสต์มสี ทิ ธิทจ่ี ะเข้ำลงทุนก่อน
บุคคลอื่นภำยในกำหนดระยะเวลำ 7 (เจ็ด) ปีนบั แต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ
(สิทธิดงั กล่ำวเรียกว่ำ “สิ ทธิ ในการซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานก่อนบุคคลอื่น”)
ในกรณีทบ่ี ริ ษทั ฯ หรือบริ ษทย่อยประสงค์ท่จี ะขำย และ/หรือให้เช่ำโครงการอสังหาริ มทรัพย์
สานั กงานให้แก่บุคคลใด บริ ษัทฯ หรือบริ ษัทย่ อย (แล้วแต่กรณี) จะท ำหนังสือแจ้งคำเสนอของ
บริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ไปยังกองทรัสต์ (“ข้อเสนอฯ”) โดยระบุขอ้ กำหนดและ
เงื่อ นไขที่ส ำคัญ และรำคำซื้อ ขำยในเบื้อ งต้น เพื่อ ให้ ก องทรัส ต์พ ิจ ำรณำว่ ำ จะเข้ำ ลงทุ น ใน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานหรือไม่
ทัง้ นี้ กำรจัดทำข้อเสนอฯ ดังกล่ำวของบริ ษทั ฯ และ/หรือบริ ษทั ย่อยต้องอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำ
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั ฯ และ/หรือบริ ษทั
ย่อย และสิ ทธิ ในการซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานก่อนบุคคลอื่นจะไม่ใช้บงั คับใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
( ) กองทรัสต์ใช้สิทธิ ในการซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานก่อนบุคคลอื่นแล้วจะทำ
ให้บริ ษทั ฯ และ/หรือบริ ษทั ย่อยตกเป็นผูผ้ ดิ นัดหรือผิดสัญญำภำยใต้สญ
ั ญำหรือข้อผูกพันใดๆ
ทีบ่ ริ ษทั ฯ และ/หรือบริ ษทั ย่อยเข้ำทำก่อนวันทีล่ งนำมในสัญญำนี้
( ) บริ ษทั ย่อยทีบ่ ริ ษทั ฯ ได้มำภำยหลังวันทีท่ ำสัญญำนี้ซ่งึ มีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะต้องขำยทรัพย์สนิ ของ
ตนหรือ ให้ส ิทธิท่จี ะซื้อ ทรัพ ย์ส ิน ของตนแก่บุค คลอื่น ใด หรือ บริ ษัท ย่ อยอัน เกิดจำกกำรที่
บริ ษทั ฯหรือบริ ษทั ย่อยเข้ำร่วมทุนกับบุคคลใดๆ ภำยหลังวันทีล่ งในสัญญำนี้
(ฉ) กรณีบริ ษทั ฯ และ/หรือบริ ษทั ย่อย จะจำหน่ ำย จ่ำย โอนหรือให้เช่ำทรัพย์สนิ เพื่อร่วมทุนกับ
บุคคลใดๆ
กองทรัสต์จะแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ ให้บริ ษัทฯ หรือบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อกั ษรภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วนั ทีก่ องทรัสต์ได้รบั ข้อเสนอฯ จำก
บริ ษัทฯ หรือบริ ษัท ย่อย (แล้ว แต่ กรณี) หรือภำยในระยะเวลำอื่น ที่คู่ส ญ
ั ญำตกลงกันเป็ น ลำย
ลักษณ์อกั ษร
ในกรณีทก่ี องทรัสต์รบั ข้อเสนอฯ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) ตำมทีก่ ำหนดในข้อ 9.3 แล้ว ภำยในระยะเวลำ
60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีบ่ ริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ได้รบั หนังสือจำกกองทรัสต์
หรือภำยในระยะเวลำอื่นทีค่ ู่สญ
ั ญำตกลงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร กองทรัสต์ และบริ ษทั ฯ หรือ
บริ ษั ท ย่ อ ย (แล้ว แต่ ก รณี ) จะท ำควำมตกลงรำยละเอี ย ดของรำคำซื้อ ขำยของโครงการ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์สานั ก งาน และข้อ ก ำหนดและเงื่อ นไขอัน เป็ น สำระส ำคัญ ในกำรลงทุ น ใน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงาน รวมทัง้ ดำเนินกำรเรือ่ งต่ำงๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมทีร่ ะบุใว้หนังสือชี้ชวน สัญญำก่อตัง้ ท
รัสต์ของกองทรัสต์ และประกำศทีเ่ กีย่ วข้องให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำร
จัดกำรประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว (หำกต้องมี) ทัง้ นี้ กำร
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d.

e.

f.

18. การปรับปรุง
ภาพลักษณ์ โครงการ
บางนา

a.

b.
c.

19. ข้อตกลงไม่แข่งขัน
กับกิ จการของ

a.

รายละเอียด
เข้ำลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานต้องอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ภำยใต้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ภำยหลังกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมที่
กำหนดในข้อ 9.4 แล้ว คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงทีจ่ ะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดเพื่อดำเนินกำร
ให้กำรเข้ำลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานั กงานของกองทรัสต์เป็ นผลสำเร็จภำยใน
ระยะเวลำ 120 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพ ย์ของกองทรัสต์ต ำมที่กำหนดในข้อ 9.4 เสร็จสิ้น หรือ ภำยในระยะเวลำอื่น ที่
คู่ส ัญ ญำตกลงกัน เป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร ทัง้ นี้ รวมถึงกำรด ำเนิ น กำรเพื่อ ให้ไ ด้ร ับ อนุ ม ตั ิจ ำก
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ และ/หรือ หน่ ว ยงำนรำชกำรอื่น ที่
เกี่ย วข้อ ง และกำรดำเนิน กำรใดๆ เพื่อให้กำรลงทุน ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงาน
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีท่ี (1) กองทรัสต์ปฏิเสธไม่รบั ข้อเสนอฯ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อยทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนดในข้อ 9.3 หรือ (2) กองทรัสต์ไม่แจ้งผลกำร
พิจำรณำข้อเสนอฯ ให้บริ ษัทฯ หรือบริ ษัท ย่อยทรำบเป็ น ลำยลักษณ์อ ักษรภำยในระยะเวลำ
ตำมทีก่ ำหนดในข้อ 9.3 หรือ (3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่อนุ มตั ใิ ห้เข้ำลงทุน
ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงาน หรือ (4) คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยไม่สำมำรถดำเนินกำรให้
กำรเข้ำลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานสำเร็จภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
ข้อ 9.5 แล้ว คู่สญ
ั ญำทัง้ ฝำ่ ยตกลงให้ถอื ว่ำสิทธิของกองทรัสต์ทจ่ี ะซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์
สานักงานดังกล่ำวเป็ นอันสิ้นสุดลง และบริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) มีสทิ ธิทจ่ี ะขำย
หรือ ให้เช่ำ โครงการอสังหาริ มทรัพย์สานั กงานให้แก่บุค คลอื่น ได้ โดยมีเงื่อ นไขว่ำ ภำยใน
ระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปีนบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดระยะเวลำทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำว แล้วแต่กรณี รำคำและ
ข้อ ก ำหนดและเงื่อ นไขที่เ ป็ น สำระส ำคัญ ในกำรขำยหรือ ให้เ ช่ ำ โครงการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
สานักงานให้แก่บุคคลอื่นจะต้องไม่ดไี ปกว่ำข้อเสนอฯ ทีเ่ สนอให้แก่กองทรัสต์
ในกรณีทบ่ี ริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อย ไม่ได้ทำคาเสนอฯ ไปยังกองทรัสต์ภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) ปี
นับแต่ วนั ที่โครงการอสังหาริ มทรัพย์สานั กงานได้ร บั ใบรับรองกำรก่อ สร้ำงอำคำร ดัดแปลง
อำคำร หรือ เคลื่อ นย้ำ ยอำคำร (แบบ อ. 6) กองทรัส ต์ ส ำมำรถใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ โครงการ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ส านั ก งานก่ อ นบุ ค คลอื่ น โครงกำรหนึ่ง หรือ หลำยโครงกำรของโครงการ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ส านั ก งาน โดยท ำเป็ น ค ำเสนอซื้อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ หรือ บริ ษั ท ย่ อ ย โดยระบุ
ข้อ กำหนดและเงื่อ นไขที่ส ำคัญ และรำคำซื้อ ขำยในเบื้อ งต้น เพื่อ ให้ บริ ษัท ฯ หรือบริ ษัท ย่ อย
พิจำรณำว่ำจะให้สทิ ธิแก่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์สานักงานหรือไม่ และ
ให้นำข้อ 9.3 ถึง ข้อ 9.5 มำใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อยเพื่อแจ้งผลกำรพิจำรณำคำเสนอ
ซื้อดังกล่ำวให้กองทรัสต์ทรำบโดยอนุโลม
ในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงโครงการบางนา 2 แล้วเสร็จ กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯ (ไม่ว่ำจะ
ดำเนินกำรเอง หรือว่ำจ้ำงผูอ้ ่นื ) มีสทิ ธิในกำรดำเนินกำรปรับปรุงภำพลักษณ์ ภูมสิ ถำปตั ย์ หรือภูม ิ
ทัศน์ภำยนอกของโครงการบางนา เพือ่ ให้สอดคล้องกับภำพลักษณ์โดยรวมของโครงการบางนา
2 ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ฯ เอง
กองทรัสต์ตกลงจะให้ควำมร่วมมือกับบริ ษทั ฯ ในกำรปรับปรุงภำพลักษณ์ของโครงการบางนา
ตลอดจนกำรลงนำมในเอกสำรใดๆ เพือ่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ตกลงว่ำในกรณีทโ่ี ครงการบางนา เกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรปรับปรุงภำพลักษณ์
ภูมสิ ถำปตั ย์ หรือภูมทิ ศั น์ภำยนอกของโครงการบางนาตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อนี้ บริ ษทั ฯ ตกลง
จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่กองทรัสต์ตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะไม่ตดิ ต่อ ชักจูง หรือดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้ผเู้ ช่ำพื้นทีใ่ นโครงการ
บางนาเลิกสัญญำเช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงการบางนาเพือ่ มำเช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงการบางนา 2 แทน
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b.

รายละเอียด
ในกำรจัดหำผู้เช่ำเพื่อเช่ำพื้นทีใ่ นโครงการบางนา 2 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตกลงจะไม่เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรดังกล่ำวเอง แต่จะว่ำจ้ำงตัวแทนหรือนำยหน้ำ (Agency) เพื่อเป็ นผูจ้ ดั หำผู้เช่ำใน
โครงการบางนา 2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงพื้นที่เช่ำในโครงการบางนา 2 ในส่วนที่บริ ษัทฯ และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษทั ฯ จะเป็นผูเ้ ช่ำเอง

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
1. สัญญำบริหำรจัดกำรอำคำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
ตัวแทนจัดการ
ลูกค้า
1. วัตถุประสงค์

2. ระยะเวลาการให้บริ การ

3. ค่าบริ การ

รายละเอียด
บริษทั ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
ว่ำจ้ำงตัวแทนจัดกำรเพือ่ ดำเนินกำรบริหำร และจัดหำผลประโยชน์ในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำ โดยตัวแทนจัดกำรมีสทิ ธิ หน้ำที และขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมที่
กำหนดในสัญญำ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
1.1 ส่วนกำรบริหำรจัดกำรอำคำร งำนเตรียมกำรบริหำรจัดกำรในเบือ้ งต้น
1.2 ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล (Information Management)
1.3 ด้ำนควำมสะอำด (Cleaning & Hygiene Management)
1.4 ด้ำนสวนและภูมทิ ศั น์ (Landscape Management)
1.5 ด้ำนกำรกำจัดแมลง (Pest Control Management)
1.6 ด้ำนกำรจัดกำรทีจ่ อดรถ (Parking Management)
1.7 ด้ำนกำรจัดกำรและให้คำแนะนำกำรจัดหำประกันภัยอำคำร (Building Insurance Consultant)
1.8 ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Assurance Management)
1.9 ด้ำนกำรควบคุมและกำรจัดกำรด้ำนกำรปฏิบตั งิ ำนของเครือ่ งจักร (M&E Operation Management)
1.10 ลักษณะกำรทำงำนของซอฟแวร์
1.11 ด้ำนกำรจัดกำรด้ำนบริหำรงำนบำรุงรักษำ (Maintenance & Repair Management)
1.12 ด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยส่วนงำนวิศวกรรม (Engineering Safety Management)
1.13 ด้ำนกำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม (Environment Management)
1.14 ด้ำนกำรจัดกำรด้ำนอนุรกั ษ์พลังงำน (Energy Saving Management)
1.15 ด้ำนควำมปลอดภัย (Security & Safety Management)
1.16 ทีมงำนด้ำนควำมปลอดภัยและฝึกอบรมบรรเทำสำธำรณะภัย
1.17 ด้ำนงบประมำณประจำปี (Budgeting Management)
1.18 ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน (Accounting and Financial Management)
1.19 ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement Management)
1.20 ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร (Human Resources Management)
2.1 ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมสัญญำฉบับนี้มกี ำหนดระยะเวลำ 2 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎำคม
2557 ถึงวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 (“ระยะเวลาการให้บริ การ”)
2.2 ตัวแทนจัดกำรจะแจ้งต่อลูกค้ำให้ทรำบถึงข้อกำหนด เงือ่ นไข และอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือนสำหรับ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ เป็นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 120 วัน ก่อนสิน้ สุดระยะเวลำกำรให้บริกำร
2.3 ในกรณีท่ลี ูกค้ำประสงค์ท่จี ะต่ อ อำยุส ญ
ั ญำ ลูกค้ำจะแจ้งควำมประสงค์ให้ต ัว แทนจัดกำรทรำบ
ภำยใน 60 วัน นับ จำกวัน ที่ไ ด้ร ับ หนังสือ แจ้งจำกตัว แทนจัด กำร โดยคู่ส ัญ ญำจะเจรจำตกลง
ข้อกำหนด เงื่อนไข และอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือนกันโดยสุจริตให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญ ญำไม่
น้อยกว่ำ 30 วัน แต่หำกลูกค้ำมิได้แจ้งควำมประสงค์ทจ่ี ะต่ออำยุสญ
ั ญำภำยในระยะเวลำ 60 วัน
ดังกล่ำว ให้ถอื ว่ำลูกค้ำประสงค์ทจ่ี ะต่ออำยุสญ
ั ญำตำมข้อกำหนด เงือ่ นไข และอัตรำค่ำบริกำรรำย
เดือน ทีต่ วั แทนจัดกำรเสนอมำ
ค่าบริ การรายเดือน ลูกค้ำตกลงชำระค่ำบริหำรจัดกำรอำคำรและค่ำพนักงำนรำยเดือนให้แก่ตวั แทน
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4. ข้อตกลงลูกค้า

รายละเอียด
จัดกำร ดังนี้

ค่าบริ หารจัดการอาคาร แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลำ ดังนี้

ช่วงระยะเวลาที่ 1 (จำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร น้อยกว่ำอัตรำ 70% ของพื้นที่เช่ำ
ทัง้ หมดในอำคำร)

ค่ำบริหำรจัดกำรอำคำร เดือนละ 120,000.- บาท (หนึ่ งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ยงั ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

ช่ วงระยะเวลาที่ 2 (จำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร มำกกว่ำอัตรำ 70% ของพื้นที่เช่ำ
ทัง้ หมดในอำคำร)

ค่ำบริหำรจัดกำรอำคำร เดือนละ 150,000.- บาท (หนึ่ งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ค่ำบริกำรนี้ยงั ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

ค่าพนักงานรายเดือน แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลำ ดังนี้

ช่วงระยะเวลาที่ 1 (ปีท่ี 1 จำนวนผูเ้ ช่ำเช่ำพื้นทีใ่ นอำคำร น้อยกว่ำหรือเท่ำกับอัตรำ 50
เปอร์เซ็นต์)

ตัง้ แต่ว นั ที่ 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ค่ำพนักงำน
จำนวน 14 อัตรำ เดือนละ 444,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พนั บาทถ้วน) อัตรำ
ค่ำพนักงำนนี้ยงั ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

ช่ ว งระยะเวลาที่ 2 (ปี ท่ี 2 จ ำนวนผู้ เ ช่ ำ เช่ ำ พื้น ที่ใ นอำคำร ระหว่ ำ งอัต รำ 51-70
เปอร์เซ็นต์ และปรับอัตรำขึน้ 5%)

ตัง้ แต่ว นั ที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ค่ำพนักงำน
จำนวน 16 อัตรำ เดือนละ 520,800.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาท
ถ้วน) อัตรำค่ำพนักงำนนี้ยงั ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

ช่วงระยะเวลาที่ 3 (จำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร ระหว่ำงอัตรำ 71-100 เปอร์เซ็นต์)
ค่ำพนักงำน จำนวน 19 อัตรำ เดือนละ 608,300.- บาท (หกแสนแปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน) อัตรำค่ำพนักงำนนี้ยงั ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
4.1 ลูกค้ำตกลงจะให้ค วำมร่ว มมือ ตำมที่ต ัว แทนจัดกำรร้อ งขอตำมสมควร )โดยไม่ก่ อ ภำระหรือ
ค่ำใช้จ่ำยอันเกินควรแก่ลูกค้ำ (ในกำรให้บริกำรหรือกำรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภำยใต้สญ
ั ญำนี้ รวมถึง
กำรให้ขอ้ มูลกำรจัดหำเอกสำรทีจ่ ำเป็ น และกำรประสำนงำนในกำรติดต่อกับหน่ วยงำนรำชกำรที่
เกีย่ วข้อง
4.2 ลูกค้ำจะให้ควำมร่วมมือตำมทีต่ วั แทนจัดกำรร้องขอในกำรจัดวำงป้ำยบริหำรอำคำรโดย บริษทั ซี
บี ริช ำร์ด เอลลิส ณ บริเวณโถงรับรองของอำคำร พร้อ มทัง้ อนุ ญำตให้ติดป้ำยสำนัก งำนฝ่ำย
จัดกำรบริหำรอำคำรโดย บริษัท ซีบี ริชำร์ด เอลลิส ณ บริเวณด้ำนหน้ ำสำนักงำนฝ่ำยบริหำร
อำคำรและบริเวณป้อมยำมด้ำนหน้ำอำคำร ตำมตำแหน่ ง ขนำด และรูปแบบทีจ่ ะได้ตกลงกัน
4.3 ลูกค้ำตกลงจะจัดหำพื้นที่ท่มี ขี นำดเหมำะสมสำหรับจัดตัง้ สำนักงำนของตัว แทนจัดกำร พร้อ ม
อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกโดยค่ำใช้จ่ำยเป็ นของลูกค้ำ อำทิเช่น โทรศัพท์ โทรสำร เครื่องถ่ำย
สำเนำคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปรับอำกำศ อุปกรณ์อนิ เตอร์เน็ตควำมเร็วสูงพร้อมโปรแกรมปฏิบตั กิ ำร
ทีม่ ลี ขิ สิทธิถู์ กต้อง อุปกรณ์เครือ่ งใช้สำนักงำนทีจ่ ำเป็ น เครือ่ งเขียน เครือ่ งมือช่ำงเทคนิค และอื่นๆ
ทีจ่ ำเป็น ตำมจำนวนทีต่ วั แทนจัดกำร นำเสนอโดยขึน้ อยู่กบั ควำมจำเป็ นตำมขอบเขตของงำนใน
ระหว่ำงสัญญำ
4.4 นอกเหนือจำกค่ำบริกำรรำยเดือนในข้อ 3 ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำร
ให้บริกำรโดยตัวแทนจัดกำร ตลอดจนถึง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำถ่ำยสำเนำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ค่ำบริกำรวิชำชีพอื่นใดทีจ่ ำเป็ นต่อกิจกำรของลูกค้ำ อำทิเช่น ค่ำบริกำรวิชำชีพทนำยควำม
ค่ำตรวจสอบบัญชี ค่ำบริกำรตรวจสอบอำคำร เป็นต้น
4.5 ลูกค้ำตกลงชำระเงินเกี่ยวกับค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมของหน่ ว ยงำนรำชกำรต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึ้น
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4.6

4.7

4.8

จำกกำรให้บริกำรทัง้ สิน้
ลูกค้ำตกลงจะไม่หกั เงินใดๆ หรือหักกลบลบหนี้ในค่ำบริกำรรำยเดือนที่ต้องชำระให้แก่ตวั แทน
จัดกำร ไม่ว่ำด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทัง้ สิ้น นอกจำกค่ ำภำษีห กั ณ ที่จ่ำย และกรณีท่ตี ้อ งหักตำมที่
กฎหมำยกำหนด )ถ้ำมี(
ลูกค้ำตกลงทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สนิ ของลูกค้ำและอำคำร หรือตำมเงื่อนไข
และหลัก เกณฑ์ก ำรท ำประกัน ภัย ทรัพ ย์ส ิน โดยกรมธรรม์ด ัง กล่ ำ วจะต้ อ งมีเ งื่อ นไขว่ ำ ผู้ร ับ
ประกันภัยจะไม่ใช้สทิ ธิไล่เบี้ยหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่ อตัวแทนจัดกำร รวมถึงผู้บริหำร
กรรมกำร และพนักงำนของตัวแทนจัดกำร โดยลูกค้ำเป็นผูช้ ำระค่ำเบีย้ ประกันภัย รวมถึงตกลงจะ
ระบุช่อื ตัว แทนจัดกำรภำยใต้กำรคุ้มครองของกรมธรรม์ประกัน ภัย ดังกล่ำวด้ว ย เว้น แต่ ควำม
เสียหำยดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกหรือเกีย่ วเนื่องกับควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของ
ตัวแทนจัดกำร ผูบ้ ริหำร กรรมกำร หรือพนักงำนของตัวแทนจัดกำร
ลูกค้ำตกลงทีจ่ ะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยกับตัวแทนจัดกำร ในกรณีดงั ต่อไปนี้
4.8.1 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อันไม่ใช่ควำมผิดของตัวแทน
จัดกำร
4.8.2 กำรทำงำนตำมขอบเขตของงำนทีจ่ ำ้ งหรือตำมนโยบำย หรือควำมต้องกำร หรือคำสังของ
่
ลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนของผูป้ ระกอบวิชำชีพ โดยปรำศจำกควำม
ประพฤติมชิ อบ หรือประมำทเลินเล่อ
4.8.3 กำรบกพร่องของโครงสร้ำงและระบบอำคำรต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรออกแบบกำรก่อสร้ำง
กำรใช้วสั ดุอุปกรณ์ทม่ี คี ุณภำพไม่ถูกต้องกับกำรใช้งำน กำรติดตัง้ และกำรดำเนินกำรใดๆ
โดยลูกค้ำ ซึง่ มีผลกระทบในกำรบริหำรจัดกำรในระยะสัน้ และระยะยำว และตัวแทนจัดกำร
ได้มหี นังสือแจ้งแก่ลกู ค้ำล่วงหน้ำตำมสมควรแล้ว
4.8.4 ควำมบกพร่องและกำรชำรุดของระบบ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์จำกกำรใช้งำนทีไ่ ม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ หรือจำกกำรขำดคุณภำพ หรือกำรเสือ่ มสภำพก่อนเวลำอันควร และตัวแทน
จัดกำรได้มหี นังสือแจ้งแก่ลกู ค้ำล่วงหน้ำตำมสมควรแล้ว
4.8.5 กำรกระทำใดๆ หรือกำรฝำ่ ฝื นจำกบุคคลในกำรใช้อำคำร กฎระเบียบข้อบังคับของอำคำร
และกำรกระทำที่มขี อ้ ตกลงระหว่ำงบุคคลกับบุคคล รวมถึงกำรฝำกเงินสดและทรั พย์สนิ
ส่วนตัวกับพนักงำนของตัวแทนจัดกำร
4.8.6 เหตุ สุ ด วิส ัย ผลของสงครำม กำรรุ ก รำน กำรกระท ำของข้ำ ศึกต่ ำ งชำติ ก่ อ กำรร้ำ ย
สงครำมกลำงเมือง กำรเกิดจลำจล ประท้วง หรือก่อควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือ ง ภัยจำก
ธรรมชำติต่ำงๆ
4.8.7 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสีย หำยอันเกิดจำกลูกค้ำ พนั กงำนของลูกค้ำ หรือลูกจ้ำงของ
ลูกค้ำ เป็นผูก้ ระทำเสียเอง หรือให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกับบุคคลภำยนอก
4.8.8 ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรลักทรัพย์ กำรปล้นทรัพย์ อัคคีภยั หรือภัย
ต่ำงๆ ซึง่ ไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะป้องกันได้
4.8.9 ตัวแทนจัดกำรไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สนิ
ส่ว นบุค คล ที่เก็บรักษำอยู่ในพื้น ที่ส่ ว นบุค คล เช่น เช็ค เงินสด เอกสำรตรำสำรต่ ำงๆ
เครื่อ งประดับ เครื่อ งใช้ส่ ว นตัว ที่ย ำกในกำรพิสูจ น์ ท่มี ำ ทรัพ ย์ส ิน ที่ถู ก ส่ ง มอบควำม
รับผิดชอบแก่ค่สู ญ
ั ญำอื่นๆ เป็นต้น รวมทัง้ ไม่ตอ้ งรับผิดในทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอกที่
นำมำในพื้นทีอ่ ำคำรด้วย เว้นแต่ควำมสูญหำย หรือเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำกควำมจงใจ
หรือประมำทเลินเล่อของตัวแทนจัดกำร
4.8.10 เมื่อ ตัว แทนจัด กำรได้บ อกกล่ ำ วกับ ลู ก ค้ ำ ขออนุ ม ัติป รับ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ขออนุ ม ัติ
งบประมำณ และเสนอแนวทำงกำรแก้ ไ ขพร้อ มผลกระทบอัน อำจเกิด จำกกำรที่ม ิไ ด้
ดำเนิน กำรดังกล่ำว แต่ลูกค้ำไม่อ นุ มตั ิให้ดำเนินกำรปรับปรุง ซ่ อมแซม และแก้ไข ไม่
อนุมตั งิ บประมำณ หรือเพิกเฉย หรือนิ่งเฉยไม่พจิ ำรณำภำยในระยะเวลำอันสมควร หำกมี
ควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้ ตัวแทนจัดกำรไม่จำต้องรับผิดชอบชดใช้ควำมเสียหำยใดๆ ที่
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

เกิดขึน้ ทัง้ หมด
4.8.11 ตัว แทนจัด กำรไม่ต้อ งรับ ผิด ชอบชดใช้ค่ ำ เสีย หำยไม่ว่ ำ กรณีใ ดๆ ที่เ กิดขึ้น ในกรณีท่ี
ตัว แทนจัด กำรได้จ ัด กำรในหน้ ำที่ต ำมสมควรและได้ใ ช้ค วำมระมัด ระวังแล้ว หรือ ได้
พยำยำมให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ตำมขอบเขตกำรบริกำรของงำนที่จำ้ งและข้อกำหนด หรือ
หลักวิชำชีพทีด่ ี และ /หรือจริยธรรมทำงวิชำชีพทีพ่ งึ ปฏิบตั ภิ ำยใต้กำรรักษำผลประโยชน์
ของลูกค้ำ หรือเป็นเหตุฉุกเฉินทีจ่ ำเป็นต้องตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ เฉพำะหน้ำ
ลูกค้ำจะเรียกค่ำเสียหำยจำกตัวแทนจัดกำร หำกควำมเสียหำยนัน้ เกิดขึน้ เนื่องจำกพนักงำนของ
ตัวแทนจัดกำรกระทำกำรโดยทุจริต ประพฤติมชิ อบ หรือประมำทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ลูกค้ำ
ได้รบั ควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อทรัพย์สนิ ส่วนกลำงของอำคำร
เมื่อ ได้ร บั กำรร้องขอจำกตัว แทนจัดกำรเพื่อขอควำมร่ว มมือในกำรสอบสวนถึงกำรทุจริต และ
ประพฤติไม่ชอบของพนักงำน ลูกค้ำตกลงจะให้ควำมร่วมมือเพื่อให้กำรสอบสวนดำเนินกำรไป
ด้วยควำมเรียบร้อย กรณีมคี วำมจำเป็นตำมคำร้องขอ ลูกค้ำจะให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำหนังสือ
มอบอ ำนำจให้ต ัว แทนจัด กำรหรือ บุค คลที่ต ัว แทนจัดกำรกำหนดเป็ น ผู้ร บั มอบอ ำนำจทำกำร
สอบสวน และ/หรือเข้ำแจ้งควำมร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีใดๆ กับพนักงำนที่ทุจริต ประพฤติมชิ อบ
หรือประมำทเลินเล่อ
เหตุดงั กล่ำวในวรรคก่อนไม่ถอื เป็ นเหตุให้ลูกค้ำหน่ วงเหนี่ยว หรือระงับกำรชำระค่ำบริกำรต่ำงๆ
ตำมสัญญำฉบับนี้
อย่ ำ งไรก็ต ำม ลูกค้ำ ตกลงจะเรีย กค่ ำ เสีย หำยตำมจำนวนที่เ กิดขึ้น จริง แต่ ต ัว แทนจัด กำรจะ
รับผิดชอบในควำมเสียหำยไม่เกินกว่ ำจำนวน 2 เท่ำของอัตรำค่ำบริกำรวิชำชีพรำยเดือน ทัง้ นี้
ข้อจำกัดควำมรับผิดดังกล่ำวไม่ใช้บงั คับกับกรณีทค่ี วำมเสียหำยเกิดขึน้ จำกกำรทีต่ วั แทนจัดกำร
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
หำกตัวแทนจัดกำรไม่สำมำรถให้บริกำรได้ไม่ว่ำทัง้ หมด หรือบำงส่วน เนื่องเพรำะเหตุทต่ี ้องปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยหรือ เหตุสุ ดวิส ยั หรือ เหตุอ่ืน ใดอัน มิใช่ควำมผิดของตัวแทนจัดกำร โดยตัวแทน
จัดกำรได้ใช้ควำมระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรป้อ งกัน ควำมเสียหำยแก่ลูกค้ำแล้ว
ลูกค้ำจะไม่ถือ ว่ำตัว แทนจัดกำรผิดสัญญำ หรือผิดนัดภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ และไม่ถือ ว่ำควำม
เสียหำยเกิดขึน้ จำกตัวแทนจัดกำร
ลูกค้ำตกลงจะไม่เสนองำนให้แก่ หรือว่ำจ้ำงพนักงำนของตัวแทนจัดกำร เพื่อทำงำนให้กบั ตนหรือ
ลูกค้ำ หรือหน่ วยงำนใดๆ ของลูกค้ำ ที่มหี น้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรทรัพย์สนิ ในระหว่ำงทีส่ ญ
ั ญำ
ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ และภำยในระยะเวลำ 1 ปีหลังจำกสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมสัญญำ
ฉบับนี้
หำกลูกค้ำกระทำกำรจ้ำงหรืออนุ ญำตให้ตวั แทนจัดกำรรำยอื่นจ้ำงพนักงำนของตัวแทนจัดกำร
เพือ่ ทำงำนกับตน หรือลูกค้ำ หรือหน่วยงำนใดๆ ของลูกค้ำ ทีข่ ดั แย้งตำมวรรคแรก ลูกค้ำตกลงที่
จะชำระค่ำชดเชยให้แก่ตวั แทนจัดกำรในอัตรำ 6 เดือนของอัตรำค่ำบุคลำกรบริหำรอำคำรใน
ตำแหน่งนัน้ ๆ ของพนักงำนดังกล่ำว
ลูกค้ำจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำหำร ประมวลรัษฎำกร ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรใช้อำคำร เป็ นต้น
หำกมีข ้อ เรีย กร้อ งจำกหน่ ว ยงำนรำชกำรต่ ำ งๆ หรือ บุ ค คลภำยนอก ลูก ค้ำ จะรับ ผิด ชอบค่ ำ
ดำเนิน กำรต่ ำงๆ ค่ ำปรับ ภำษีและควำมรับผิดชอบอื่น ใดอัน เป็ น ผลมำจำกกำรไม่ปฏิบตั ิต ำม
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับดังกล่ำว
ลูกค้ำจะปกป้องตัวแทนจัดกำร )รวมถึง กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนของตัวแทนจัดกำร (จำกกำร
กระทำใดๆ ที่เกีย่ วข้องกับสัญญำฉบับนี้ และจำกควำมรับผิดชอบในควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ
กำรได้รบั บำดเจ็บหรือเสียชีวติ ของบุคคลใดๆ ยกเว้นควำมเสียหำย กำรได้รบั บำดเจ็บหรือกำร
เสียชีวติ นัน้ ๆ เกิดขึ้นจำกควำมบกพร่อง ประมำทเลินเล่อ หรือควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงหรือกำร
กระทำใดๆ ด้วยควำมจงใจของตัวแทนจัดกำร พนักงำน หรือตัวแทนของตัวแทนจัดกำร และจำก
หนี้สนิ กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำบริกำรวิชำชีพหรือค่ำใช้จ่ำย )รวมทัง้ ค่ำทนำย (ทีเ่ กีย่ วข้องตำม
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สมควรกับจำกสัญญำฉบับนี้
4.14 ลูกค้ำตกลงให้ตวั แทนจัดกำรเป็นผูจ้ ดั หำ หรือให้บริกำรอื่น ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรงำนอำคำร
สำนักงำนโดยควำมเห็นชอบร่วมกันของตัวแทนจัดกำรกับลูกค้ำ
4.15 ลูกค้ำตกลงจะไม่กระทำกำรใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในของตัวแทนจัดกำร ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม
ข้อตกลงตัวแทนจัดการ ตัวแทนจัดกำรตกลงที่จะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพด้วย
ควำมระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตในกำรบริหำรงำนจัดกำรอำคำรตำมขอบเขตกำรให้บริกำรทีต่ กลงไว้กนั
ทัง้ 2 ฝำ่ ย โดยไม่ขดั ต่อวิชำชีพ ข้อกฎหมำย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เหตุผิดนัด และการเลิ ก หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และมิได้แก้ไขเยียวยำภำยใน 30 วัน นับจำกวันทีไ่ ด้รบั หนังสือบอก
กล่ำวจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง ให้ถอื ว่ำเป็ นเหตุผดิ นัดทีค่ ่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยทีไ่ ม่ผดิ นัดมีสทิ ธิจะบอกเลิกสัญญำได้
สัญญา
ทันที
6.1 คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดผิดคำรับรองตำมทีใ่ ห้ไว้ในสัญญำฉบับนี้ และไม่ได้รบั กำรยกเว้นหรือผ่อนปรนจำก
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง
6.2 คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง
6.3 คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลำย ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ชวครำว
ั่
ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด
้
หรืออยู่ในระหว่ำงถูกฟ องหรือ ดำเนิน คดีเป็ น คดีล้มละลำย หรือ อยู่ในระหว่ำงกำรร้อ งขอฟื้ น ฟู
กิจกำร หรือกำลังอยู่ในกระบวนกำรดังกล่ำว หรือมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
6.4 ลูกค้ำไม่ชำระค่ำบริกำรรำยเดือน เงิน หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรให้แก่ตวั แทน
จัดกำร รวมถึงหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
6.5 ไม่ว่ำจะมีขอ้ กำหนดอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้กต็ ำม หำกตัวแทนจัดกำรได้รบั
กำรร้อ งขอ และ/หรือ ได้รบั คำสัง่ ไม่ว่ำกำรร้อ งขอหรือ คำสังดั
่ งกล่ ำวจะเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
หรือไม่กต็ ำม และ/หรือ มีพฤติกำรณ์ใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำยจำกลูกค้ำ ให้ตวั แทนจัดกำร
กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดต่อพระรำชบัญญัติของสหรัฐอเมริกำ ด้ำนกฎหมำยป้องกันกำร
คอร์รปั ชันในต่
่ ำงประเทศ และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรรับสินบนตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ใดๆ ตัวแทนจัดกำรจะแจ้งเตือนลูกค้ำให้ทรำบถึงกำรละเมิดดังกล่ำว และหำกลูกค้ำยังคงยืนยัน
หรือมีพฤติกำรณ์ละเมิดดังกล่ำว ตัวแทนจัดกำรมีสทิ ธิโดยไม่ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกลูกค้ำใน
กำรบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที และตัวแทนจัดกำรมีสทิ ธิในกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำร
ใดๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ อีกทัง้ มีสทิ ธิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือสัญ ญำ
รวมทัง้ มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั ้ หมด
ไม่ว่ำลูกค้ำ หรือตัวแทนจัดกำรไม่มสี ทิ ธิเลิกสัญญำก่อนสิน้ สุดระยะเวลำของสัญญำนี้แต่เพียงฝำ่ ยเดียวโดย
การเลิ กสัญญาก่อน
ไม่มสี ำเหตุ เว้นแต่จะได้รบั ยินยอมของคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยก่อน
กาหนด
กำรบอกเลิกสัญญำโดยทีต่ วั แทนจัดกำรได้ผดิ นัด ลูกค้ำตกลงชำระให้แก่ตวั แทนจัดกำรสำหรับค่ำบริกำร
ข้อสงวนสิ ทธิ ในเหตุ
ตัวแทนผิ ดนัด หรือมิ ได้ รำยเดือนคงค้ำงชำระ ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ และค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินล่ำช้ำ (ถ้ำมี) คำนวณจนถึงวันเลิก
สัญญำ
ผิดนัด
หำกมีกำรบอกเลิกสัญญำโดยทีต่ วั แทนจัดกำรไม่ได้ผดิ นัด ลูกค้ำตกลงชำระค่ำบริกำรรำยเดือนคงค้ำง
ชำระ ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินล่ำช้ำ ค่ำบริกำรรำยเดือนสำหรับระยะเวลำทีย่ งั ไม่ได้
ให้บริกำรตำมทีก่ ำหนดในระยะเวลำกำรให้บริกำรในข้อ 2 และค่ำเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริง เว้นแต่ได้รบั
ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตัวแทนจัดกำรให้ลกู ค้ำไม่ตอ้ งรับรับผิดในเรือ่ งดังกล่ำว
ทัง้ นี้ กำรบอกเลิกสัญญำ ลูกค้ำตกลงทีจ่ ะชำระให้แก่ตวั แทนจัดกำรสำหรับค่ำบริกำรรำยเดือนคงค้ำงชำระ
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ และค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงินค่ำจ้ำง ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีกำรส่งมอบรำยละเอียด
งำนและอำคำรให้กบั ลูกค้ำ หรือตัวแทนของลูกค้ำ
ลูกค้ำอำจใช้ดุลยพินิจของตนในกำรมอบ โอน ให้มสี ่วนร่วม หรือแปลงหนี้ ซึ่งสิทธิหรือภำระหน้ำทีใ่ ดๆ
การโอนสิ ทธิ
ของลูกค้ำตำมสัญญำนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ ทัง้ นี้ ลูกค้ำจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรนี้
ตัวแทนจัดกำรตกลงให้ควำมยินยอมในกำรมอบ โอน ให้มสี ่วนร่วม และแปลงหนี้ใหม่ดงั กล่ำว โดยหำก
ลูกค้ำร้องขอ ตัวแทนจัดกำรตกลงที่จะร่วมมือกับลูกค้ำในกำรจัดทำ และตกลงในกำรทำเอกสำร หรือ
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สัญญำใดๆ เพือ่ ให้กำรมอบ โอน ให้มสี ่วนร่ว ม และกำรแปลงหนี้ใหม่นนั ้ สมบูรณ์ โดยไม่คดิ ค่ำตอบแทน
สำหรับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว

2. สัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียว โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
CBRE
WHA
1. คานิ ยาม

2. วัตถุประสงค์
3. ระยะเวลา
4. การเลิ กสัญญา

รายละเอียด
บริษทั ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง สัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียวฉบับนี้
สัญญา
หมำยถึง สัญญำเช่ำ หรือสัญญำเช่ำระยะยำว ที่ล งนำมโดยผู้เช่ำ และ
ข้อผูกมัด
กำรช ำระเงิน ประกัน แบบไม่ส ำมำรถเรีย กคืน ได้ข องผู้เ ช่ ำ
จำนวนเท่ำกับอัตรำค่ำเช่ำ 3 เดือน
หมำยถึง สำนักงำน และส่วนร้ำนค้ำย่อยของอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน
โครงการ
บิส ซิเนส คอมเพล็กซ์ ที่ให้อ อกเช่ำเพื่อ วัต ถุ ประสงค์ทำง
กำรค้ำ
หมำยถึ
ง
กำรเช่ำ หรือสัญญำเช่ำทีม่ รี ะยะเวลำกำรเช่ำไม่เกิน 3 ปี และ
สัญญาเช่า
ชำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนสำหรับระยะเวลำกำรเช่ำ
หมำยถึง กำรเช่ำ หรือสัญญำเช่ำทีม่ รี ะยะเวลำกำรเช่ำเกินกว่ำ 3 ปี ทีผ่ ู้
สัญญาเช่าระยะ
เช่ำต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรเช่ำ (lease premium) ล่วงหน้ำ
ยาว
ในรำคำเหมำรวม และผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำรวมเป็ นรำย
เดือนสำหรับระยะเวลำเช่ำ
หมำยถึง จำนวนรวมทัง้ หมดที่ต้อ งชำระรำยเดือน รวมถึงค่ำเช่ำพื้น ที่
ค่าเช่ารวม
ค่ำเช่ำสิง่ ติดตรึง ค่ำบริกำร และค่ำบริหำรจัดกำร
หมำยถึ
ง
CBRE ซึง่ เป็น ตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียว ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำก
ตัวแทนจัดหาแต่
WHA ในกำรนำสำนักงำนของโครงกำรออกให้เช่ำ ภำยใต้
เพียงผู้เดียว
เงือ่ นไขของแบบสัญญำเช่ำ และบริกำรมำตรฐำน
เพือ่ นำพืน้ ทีส่ ำนักงำนในโครงกำรออกให้เช่ำ โดยให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ WHA รวมถึงวัตถุประสงค์อน่ื
ใดตำมแต่ค่สู ญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยจะตกลงกันเป็ นครัง้ ครำว
กำรแต่งตัง้ นี้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฏำคม 2558 ถึง วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 โดยคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำย
สำมำรถทีจ่ ะต่ออำยุสญ
ั ญำนี้ได้โดยกำรตกลงร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
4.1 สัญญำนี้สำมำรถยกเลิกได้ทนั ทีหำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมที่
กำหนดภำยใต้สญ
ั ญำนี้ ทัง้ นี้
ก.
คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีฝ่ ำ่ ฝืน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญำนี้ ได้รบั กำรแจ้งเตือนเป็ นหนังสือ
จำกคู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งถึงกำรฝำ่ ฝื นดังกล่ำว และ
ข.
คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีฝ่ ำ่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญำนี้ไม่สำมำรถแก้ไขเหตุดงั กล่ำวได้
ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
4.2 เมื่อสัญญำนี้ส้นิ สุดลง ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำธรรมเนียม และเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่คู่สญ
ั ญำอีก
ฝำ่ ยหนึ่งภำยใต้สญ
ั ญำนี้ จะถูกคำนวณ และจะถึงกำหนดชำระทันทีภำยใน 30 วัน
4.3 ในขณะทีส่ ญ
ั ญำนี้ส้นิ สุดลง หำกบุคคลใดๆ ที่ CBRE แนะนำให้กบั WHA เพื่อเข้ำทำ ข้อผูกมัด
ยังไม่ได้เข้ำทำข้อผูกมัด แต่จะเข้ำทำ ข้อผูกมัด ภำยใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญำนี้ส้นิ สุด WHA
ตกลงทีจ่ ะชำระค่ำคอมมิชชัน่ และค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับข้อผูกมัดนัน้ ให้กบั CBRE
4.4 ไม่ว่ำจะมีขอ้ กำหนดอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้กต็ ำม หำก CBRE ได้รบั กำร
ร้องขอ และ/หรือ ได้ร บั คำสัง่ จำก WHA ให้ CBRE กระทำกำรใดๆ ที่เป็ น กำรละเมิดต่ อ
พระรำชบัญญัติข องสหรัฐ อเมริกำ ด้ำนกฎหมำยป้ องกัน กำรคอร์ร ปั ชันในต่
่
ำงประเทศ และ
กฎหมำย หรือ ระเบีย บท้อ งถิ่น ใดๆ เกี่ย วกั บกำรต่ อ ต้ำนกำรทุจริต และกำรรับสิน บน CBRE
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จะแจ้งเตือน WHA ให้ทรำบถึงกำรละเมิดดังกล่ำวทันที และหำก WHA ยังคงยืนยันหรือมี
พฤติกำรณ์ละเมิดดังกล่ำว CBRE มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที และ CBRE มีสทิ ธิในกำรเรียก
เก็บค่ำตอบแทนสำหรับบริกำรที่ได้ทำไปแล้ว อีกทัง้ มีสทิ ธิเ รียกค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ จำก
กำรเลิกสัญญำก่อนกำหนด
WHA จะจัดหำข้อมูลทีจ่ ำเป็นและให้กำรช่วยเหลือตัวแทนจัดหำแต่เพียงผูเ้ ดียว ในกำรทำกำรตลำดของ
5. การทางาน และหน้ าที่
โครงกำร ทัง้ นี้ CBRE จะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุดในกำรทำกำรตลำดโครงกำรดังกล่ ำว และ
จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
5.1 ช่วยเหลือในกำรเตรียมกลยุทธ์ดำ้ นกำรตลำดและกำรโฆษณำเผยแพร่ รวมถึงกำรเตรียมแผ่นพับ
สำหรับกำรโฆษณำ กำรโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ กำรติดประกำศ ข่ำวประชำสัมพันธ์ และสื่อเพื่อ
กำรส่งเสริมอื่นๆ
5.2 ทำกำรตลำดสำหรับโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ระบุผทู้ ส่ี นใจจะเช่ำ และทำกำรติดต่อและส่งจดหมำย
หำผูท้ ส่ี นใจจะเช่ำโดยตรง
5.3 ประสำนงำนเรื่องกำรขอข้อมูล และเจรจำข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรเช่ำทีย่ อมรับได้ในนำมของ
WHA
5.4 ให้คำแนะนำเรือ่ งแนวโน้มกำรตลำด คู่แข่งขันในตลำด และกลยุทธ์เกีย่ วกับกำรเช่ำ
5.5 จัดทำรำยงำนเสนอ WHA เป็ นรำยเดือนที่เกีย่ วข้องกับควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
และ/หรือกำรพยำกรณ์ตลำด
5.6 ช่วยเหลือทนำยควำมของ WHA ในกำรร่ำงสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร
5.7 ภำยหลังจำกที่ WHA อนุมตั ขิ อ้ กำหนดกำรเช่ำกับผูท้ ส่ี นใจจะเช่ำได้เรียบร้อยแล้ว CBRE จะต้อง
จัดเตรียมหนังสือจองพืน้ ทีเ่ ช่ำ และประสำนกับทนำยควำมของ WHA ในกำรลงนำมสัญญำ
5.8 ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีทส่ี ุดในกำรทีจ่ ะนำมำซึ่งค่ำเช่ำที่สูงที่สุดในนำมของ WHA นอกจำกนี้
กำรนำโครงกำรออกให้เช่ำ จะต้องดำเนินกำรภำยใต้เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(ก) รำยละเอีย ดของกำรประชุมและกำรเจรจำต่ อ รองทัง้ หมดกับผู้ท่สี นใจจะเช่ำ จะต้อ ง
จัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ “เพื่อเข้ำทำสัญญำ” เช่นเดียวกับหนังสือจองพื้นทีเ่ ช่ำทีเ่ กี่ยวกับ
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงของโครงกำร
(ข) จะต้อ งไม่มกี ำรเปลี่ย นแปลงหรือ แก้ไ ขแบบฟอร์มมำตรฐำนกำรเช่ำ โดยไม่ได้ร บั กำร
อนุมตั จิ ำก WHA
(ค) ต้องมีกำรจัดประชุมเกีย่ วกับควำมคืบหน้ำเรือ่ งกำรตลำดรำยเดือน หรือเมือ่ มีกำรกำหนด
โดย WHA และ CBRE ร่วมกัน ทัง้ นี้ รำยงำนเรื่องกำรตลำดดังกล่ำวจะต้องนำส่ง WHA
เป็นรำยเดือน (ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)
(ง) จะต้องกำหนดระดับรำคำค่ำเช่ำทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ กำหนด และทบทวนโดย WHA โดยมี
CBRE เป็นทีป่ รึกษำ
(จ) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำกำรตลำดจะหักจ่ำยบัญชีของ WHA อย่ำงไรก็ตำม ตัวแทน
จัดหำแต่เพียงผูเ้ ดียวจะไม่ก่อให้เกิดในค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำกำรตลำดไม่ว่ำทีเ่ กิดขึน้
ตำมจริง หรือโดยนัย ทัง้ โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมและอนุ มตั ิ
เป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำก WHA
(ฉ) ตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนของ CB Richard Ellis จะต้องปรำกฏให้เห็นชัดเจนบนเอกสำร
หรือวัสดุส่งเสริมกำรขำย
6. ค่าคอมมิ ชชัน่ ค่าธรรม WHA จะชำระ ค่ำคอมมิชชัน่ และค่ำธรรมเนียม ให้แก่ CBRE ดังต่อไปนี้
6.1 สำหรับผูเ้ ช่ำทุกรำย เว้นแต่ทก่ี ำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมในอัตรำ
เนี ยมพืน้ ฐาน
เท่ำกับ ค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรจำนวน 1 เดือน สำหรับกำรเช่ำทีม่ รี ะยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อย 3 ปี
ในกรณีทร่ี ะยะเวลำกำรเช่ำนัน้ น้อยกว่ำ 3 ปี CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมลดลงตำมสัดส่วน
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำได้ลงนำมในหนังสือจองพื้นทีเ่ ช่ำ และชำระเงินประกันแล้ว แต่ไม่ได้เข้ำทำสัญญำ
เช่ำ และบริกำร หำก WHA ได้รบิ เงินประกันแล้ว CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมในอัตรำเท่ำกับ
ร้อยละสำมสิบของเงินประกันที่ WHA ริบ
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6.2 สำหรับผู้เช่ำทุกรำยที่เข้ำทำสัญญำเช่ำระยะยำว ที่มกี ำรชำระค่ำเช่ำเป็ น รำยเดือ น เว้น แต่ ท่ี
กำหนดไว้ใ นข้อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะได้ร บั ค่ ำธรรมเนีย มในอัต รำเท่ำ กับ ค่ ำเช่ ำ และ
ค่ำธรรมเนียมจำนวน 1 เดือน สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำทุก 3 ปี
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ำได้ลงนำมในหนังสือจองพื้นทีเ่ ช่ำ และชำระเงินประกันแล้ว แต่ไม่ได้เข้ำทำสัญญำ
เช่ำ และบริกำร หำก WHA ได้รบิ เงินประกันแล้ว CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมในอัตรำเท่ำกับ
ร้อยละสำมสิบของเงินประกันที่ WHA ริบ
6.3 สำหรับผู้เช่ำทุกรำยที่ถูกแนะน ำโดยตัว แทนรำยอื่น โดยที่ผู้เช่ำรำยนัน้ ไม่เคยถูกแนะน ำโดย
CBRE มำก่อน ตัวแทนรำยอื่นนัน้ จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมจำก WHA ในอัตรำเท่ำกับร้อยละหกสิบ
ของค่ำเช่ำ และค่ำบริกำร 1 เดือน และ CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียม ในอัตรำเท่ำกับร้อยละสีส่ บิ
ของค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรจำนวน 1 เดือน ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำเช่ำมีระยะเวลำน้อยกว่ำ 3 ปี CBRE
จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมลดลงตำมสัดส่วน
6.4 เว้น แต่ ก รณี ตำมข้อ 6.3 และ 6.5 ในกรณีท่ีผู้เ ช่ ำ รำยใดตัด สิน ใจที่จ ะเช่ ำ พื้น ที่เ พิ่ม ภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันทีล่ งในสัญญำเช่ำ และสัญญำบริกำร CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียม
ในอัตรำเท่ำกับ ค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรจำนวน 1 เดือน สำหรับพื้นทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำเช่ำ
มีระยะเวลำน้อยกว่ำ 3 ปี CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมลดลงตำมสัดส่วน
6.5 ในกรณีท่ี WHA หำผูเ้ ช่ำมำเอง หรือได้รบั คำแนะนำโดยผูเ้ ช่ำรำยนัน้ ไม่เคยถูกแนะนำโดย CBRE
มำก่อน CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียมในอัตรำเท่ำกับร้อยละยีส่ บิ ห้ำของค่ำเช่ำ และค่ำบริกำร
จำนวน 1 เดือน ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำเช่ำมีระยะเวลำน้อยกว่ำ 3 ปี CBRE จะได้รบั ค่ำธรรมเนียม
ลดลงตำมสัดส่วน
6.6 CBRE ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่ำธรรมเนียม และค่ำคอมมิชชันภำยใต้
่
สญ
ั ญำนี้ในกรณีทม่ี กี ำรต่ออำยุของ
ข้อผูกมัดของผูเ้ ช่ำปจั จุบนั
6.7 ค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดยังไม่รวม ภำษีมลู ค่ำเพิม่
ค่ำคอมมิชชัน่ จะถึงกำหนดชำระแก่ CBRE ทัง้ จำนวนภำยใน 30 วันนับจำกวันทีผ่ เู้ ช่ำได้เข้ำทำข้อผูกมัด
และWHA ได้รบั เงินประกันเป็นทีเ่ รียบร้อย
WHA อำจใช้ดุลพินิจของตนในกำรโอน มอบ ให้มสี ่วนร่วม หรือแปลงหนี้ ซึ่งสิทธิ หรือหน้ำทีใ่ ดๆ ของ
ตน ภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น CBRE ตกลงทีจ่ ะให้ควำมยินยอมสำหรับกำรโอน กำรมอบ กำร
ให้มสี ่วนร่วม หรือกำรแปลงหนี้ ซึง่ สิทธิ และหน้ำทีเ่ หล่ำนัน้ โดยหำก WHA ร้องขอ CBRE ตกลงทีจ่ ะให้
ควำมร่วมมือกับ WHA ในกำรออก หรือเข้ำทำเอกสำรใดๆ เพื่อให้กำรโอน กำรมอบ กำรให้มสี ่วนร่วม
หรือกำรแปลงหนี้ ซึง่ สิทธิ และหน้ำทีน่ นั ้ สำเร็จโดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณีทบ่ี ุคคลอื่นนัน้ ไม่ตกลงทีจ่ ะ
ผูกพันภำยใต้สญ
ั ญำฉบับนี้ WHA มีสทิ ธิท่จี ะเลิกสัญญำฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญำข้อ 4 และให้
บังคับตำมข้อสัญญำข้อ 4.2 แทน

3. สัญญำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ โครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้อ
คู่สญ
ั ญา

1. คานิ ยาม

รายละเอียด
(1)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์”)
(2)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ( “ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”)
(3)
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(“กองทรัสต์”) โดยมีบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี
ของกองทรัสต์ เป็นผูม้ อี ำนำจกระทำแทน (“ทรัสตี”)
เว้นแต่ขอ้ ควำมหรือบริบทในสัญญำฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ถอ้ ยคำทีร่ ะบุต่อไปนี้มคี วำมหมำย
ดังนี้
หมำยถึง พระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ .ศ. 2535
กฎหมาย
ประกำศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกำศส านั ก งาน ก.ล.ต.
หลักทรัพย์
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือ
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ค่าใช้จ่ายใน
การดูแล
ทรัพย์สินใน
ส่วนที่ ไม่เป็ น
สาระสาคัญ

หมำยถึง

คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมำยถึง

คูม่ ือระบบ
การทางาน
โครงการ

หมำยถึง

พระราชบัญญั
ติ ทรัสต์
แผนการ
ดาเนิ นงาน
ประจาปี
หนังสือชี้ชวน

หมำยถึง

รายละเอียด
ผ่อนผัน หนังสือ ซักซ้อ มควำมเข้ำใจ แนวปฏิบตั ิ หนังสืออนุ ญำต
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเอกสำรอื่นใดทีม่ ผี ลใช้บงั คับตำม
กฎหมำยทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อ ง
(ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1)
กำรว่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย หรือบริษทั รักษำ
ควำมปลอดภัยในโครงการ
(2)
กำรว่ำจ้ำงพนักงำนดูแลรัก ษำควำมสะอำด หรือ บริษัท
ดูแลรักษำควำมสะอำดในโครงการ
(3)
กำรว่ ำ จ้ ำ งพนั ก งำนเพื่ อ ตรวจสอบสภำพทรัพ ย์ ส ิ น
โครงการ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้ว ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน
คู่ ม ือ ระบบกำรท ำงำนและระบบควบคุ ม ภำยในของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ตำมทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสานักงาน ก.ล.ต.
อำคำรสำนักงำน บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยู่ท่ี ถนนบำง
นำ-ตรำด กม.7 หมู่ท่ี 13 แขวงบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร
พระรำชบัญญัติทรัส ต์ เ พื่อ ธุร กรรมในตลำดทุ น พ.ศ. 2550 และ
ตำมทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม
แผนกำรบริห ำรและด ำเนิ น งำนของโครงการในแต่ ล ะปี ซึ่ ง
จัดเตรียมโดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยตำมทีก่ ำหนดในสัญญำ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT)
และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์
สัญ ญำก่ อ ตัง้ กองทรัส ต์ ระหว่ ำ ง บริษัท ดับ บลิว เอชเอ เรีย ล
เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐำนะผูก้ ่อตัง้ กองทรัสต์ กับ บริษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี
ของกองทรัสต์
สัญ ญำตกลงกระท ำกำรระหว่ำ งผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ กับ
กองทรัสต์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง

หมำยถึง

หมำยถึง

สัญญาก่อตัง้ ท หมำยถึง
รัสต์

2. วันที่สญั ญามีผลใช้บงั คับ
และการแต่งตัง้ ผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

สัญญาตกลง หมำยถึง
กระทาการ
หมำยถึง
สานักงาน
ก.ล.ต.
2.1 ให้ส ญ
ั ญำฉบับนี้ มผี ลใช้บ ังคับ เมื่อ กองทรัส ต์ ไ ด้จดทะเบีย นสิท ธิก ำรเช่ ำในที่ดิน และรับ โอน
กรรมสิทธิในอำคำร
สิง่ ปลูกสร้ำง และงำนระบบต่ ำงๆ ในโครงกำร เสร็จสมบูรณ์ ณ สำนักงำน
์
ทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว (“วันทีส่ ญ
ั ญำมีผลใช้บงั คับ”)
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี งือ่ นไขตำมทีก่ ำหนดข้ำงต้นไม่เป็นผลสำเร็จ ให้ถอื ว่ำสัญญำฉบับนี้สน้ิ ผลผูกพันต่อ
คู่สญ
ั ญำทุกฝ่ำย โดยคู่สญ
ั ญำไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ต่อคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ำย
หนึ่ง ทัง้ นี้ กำรที่สญ
ั ญำฉบับนี้ส้นิ ผลผูกพันด้วยเหตุดงั กล่ำวไม่ถือว่ำเป็ นกำรเลิกสัญญำหรือผิด
สัญญำโดยคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งแต่อย่ำงใด
2.2 ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงแต่งตัง้ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงรับกำรแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิ
หน้ำทีเ่ ป็นผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์สำหรับโครงการ ตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขที่
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กำหนดไว้ในสัญญำนี้ โดยให้ผบ้ ู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เริม่ ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ บั แต่วนั ที่สญ
ั ญานี้ มีผล
ใช้บงั คับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้ำทีก่ ำกับดูแลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตำมสัญญำ
นี้ เพือ่ รักษำประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม
3.1 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงปฏิบตั หิ น้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรโครงการตำมที่กำหนดไว้ใน
3. หน้ าที่ของผู้บริ หาร
สัญญำนี้ แต่ไม่รวมถึงหน้ำที่ในกำรจัดหำผู้เช่ำ กำรปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สนิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์
โครงกำร และ กำรตรวจสอบคุณภำพงำนในกรณีทจ่ี ะต้องมีกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำร
ปรับปรุง ซ่ อมแซม หรือบำรุงรักษำทรัพ ย์ส ินในโครงกำร ภำยใต้กำรกำกับและตรวจสอบของ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ โดยกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ด ัง กล่ ำ วของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ จ ะต้ อ ง
สอดคล้องกับ (ก) คู่มือระบบการทางาน (ข) แผนการดาเนิ นงานประจาปี (ค) หนังสือชี้ชวน
(ง) พระราชบัญญัติทรัสต์ และ (จ) กฎหมายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี เี หตุ ฉุกเฉิน จำเป็ น หรือ เร่งด่ว น ที่เกี่ย วข้องกับกำรปฏิบ ั ติห น้ ำที่ต ำมสัญญำ
โดยตรง ซึ่งส่ งผลต่ อควำมปลอดภัย ในชีวติ และทรัพ ย์ส ิน ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ทนั ที โดยแจ้งให้ผจ้ ู ดั การกองทรัสต์ทรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษรในภำยหลังโดยเร็ว
3.2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ต กลงที่จ ะให้ค วำมร่ ว มมือ และช่ ว ยเหลือ สนับสนุ น กำรทำงำนของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในกำรควบคุมดูแลโครงการ กำรดำเนินงำนตำมแผนธุรกิจ แผนกำรตลำด
และกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์ ในโครงการของกองทรัสต์ รวมทัง้ แนวทำงในกำร
ั
แก้ไขปญหำและอุ
ปสรรค ตำมทีก่ ำหนดขึน้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้กำรดำเนินกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีภ่ ำยใต้สญ
ั ญำนี้เป็นไปตำมคู่มือระบบการทางาน
3.3 ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรและ
บริห ำรโครงการ ซึ่ ง รวมถึ ง เอกสำรประกอบยืน ยัน กำรจ่ ำ ยเงิน สดย่ อ ยต่ ำ งๆ ต้ น ฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน ค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ เป็ นระยะเวลำอย่ ำงน้อ ย 10 (สิบ) ปี นับแต่ ว นั ที่ สญ
ั ญามี ผลใช้
บังคับ ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ผจ้ ู ดั การกองทรัสต์ตรวจสอบ
4.1 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรโครงการเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ กองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
4. อานาจหน้ าที่ของ
กองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มอี ำนำจหน้ำทีใ่ นกำกับดูแลและตรวจสอบกำรกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ภ ำยใต้ส ญ
ั ญำนี ้ เพื่อ ให้ก ำรปฏิบ ตั ิห น้ำ ที ่ข อง ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญำนี้
4.2 ผู้จ ดั การกองทรัสต์ ต กลงดำเนิน กำรและให้ค วำมร่ว มมือ แก่ ผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อ
สนับสนุนให้ผบ้ ู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำนี้ได้อย่ำงเต็มที่
5. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 5.1 กองทรัส ต์ ต กลงช ำระค่ ำ ตอบแทนในกำรจัด กำรและบริห ำร โครงการ ให้ แ ก่ ผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นจำนวน 2,000,000 บำท (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) ต่อปี (“ค่าธรรมเนี ยม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์”) โดยชำระเป็ นรำยเดือน โดยมีรำยละเอียดกำรชำระเงินแต่ละเดือน
(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) ดังต่อไปนี้
เดือน
ปี ที่ 1 (บาท)
ปี ที่ 2 (บาท)
ปี ที่ 3 (บาท)
166,666
166,666
166,666
เดือนที่ 1 – 11 (ต่อเดือน)
เดือนที่ 12 (ต่อเดือน)

166,674

166,674

166,674

รวม (ต่อปี )
2,000,000
2,000,000
2,000,000
ในช่ ว งเวลำใดๆ ที่ ผ้ บู ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ป ฏิบ ัติห น้ ำ ที่ไ ม่ ค รบรอบเดือ น ให้ ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตำมสัดส่วนระยะเวลำทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
หน้ำทีจ่ ริง โดยให้หนึ่งเดือนมี 30 วัน
ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะนำค่ำตอบแทนทีต่ ้องชำระตำมข้อนี้ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน ไปหักกลบลบ
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5.2

6. ข้อตกลงกระทาการ หรือ 6.1
ละเว้นกระทาการของ
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

7. ระยะเวลาของสัญญา

7.1

และการต่ออายุสญ
ั ญา
7.2

7.3

หนี้อ่นื ใดไม่ได้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์สินในส่วนที่ ไม่เป็ น
สาระสาคัญ
เว้น แต่ จ ะเป็ น กำรด ำเนิ น กำรซึ่ง เกี่ย วข้อ งหรือ เกี่ย วเนื่ อ งกับ กำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข อง ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ต ำมที่กำหนดไว้ในสัญญำนี้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่กระทำกำรใดๆ
รวมทัง้ กำรลงนำมในเอกสำรใดๆ กำรให้ถอ้ ยคำต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เจ้ำ หน้ ำ ที่ข องส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรือ เจ้ำ หน้ ำ ที่ข องหน่ ว ยรำชกำรอื่น ใดในนำมของ
กองทรัสต์ และจะไม่ก่อภำระหน้ำที่ ควำมผูกพันใดๆ ในนำมของกองทรัสต์โดยไม่ได้รบั ควำม
ยินยอมจำกผูจ้ ดั การกองทรัสต์และกองทรัสต์เป็นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำก่อนกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ รวมทัง้ คู่มือระบบการทางานอย่ำงเคร่งครัด
หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลำกรหลั ก ในกำรจั ด กำรและบริ ห ำร โครงการ ผู้ บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะต้อ งแจ้งให้ผ้จู ดั การกองทรัสต์ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะต้อ งจัดหำบุคลำกรหลักรำยใหม่ท่มี คี วำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรบริหำร
อสังหาริ มทรัพย์ และเป็ นผูท้ ่ผี ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พจิ ำรณำว่ำมีคุณสมบัตเิ หมำะสมในกำร
ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่แ ทนบุ ค ลำกรหลัก รำยเดิม และไม่ม ีผ ลกระทบต่ อ กำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ต่ ำ งๆ ของ
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ต ำมทีก่ ำหนดไว้ใ นสัญ ญำฉบับ นี้โ ดยไม่ช กั ช้ำ เพื่อ ให้ก ำรบริห ำร
จัดกำรโครงการ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงดำเนินกำรใดๆ ภำยในอำนำจหน้ำทีแ่ ละตำมมำตรฐำนวิชำชีพอัน
เป็นทีย่ อมรับโดยทั ่วไปของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กองทรัสต์ปฏิบตั ผิ ดิ หน้ำที่
หรือฝำ่ ฝืนเงือ่ นไขตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำกับผูเ้ ช่ำทรัพย์สนิ ของโครงการอย่ำงมีนัยสำคัญ โดย
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งแจ้งให้ผจ้ ู ดั การกองทรัสต์ทรำบในทันทีเมือ่ มีเหตุกำรณ์ใดๆ หรือ
มีเหตุอนั ควรทรำบว่ำกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรใดๆ ซึ่งอำจถือว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิผดิ
หน้ ำ ที่ หรือ ฝ่ำฝื น เงื่อ นไขตำมที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญำกับ ผู้เช่ ำ ทรัพ ย์ ส ิน ของโครงการ เพื่อ ให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทรำบและดำเนินกำรแก้ไขต่อไป
ข้อตกลง ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั งิ ำนให้เป็นไปตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำจะได้ทำขึน้ ในภำยหลัง โดยคู่สญ
ั ญำ
ตกลงถือข้อตกลง ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยซื่อสัตย์ สุจริต และใช้ควำมระมัดระวังโดยคำนึงถึง
มำตรฐำนกำรประกอบอำชีพของผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงือ่ นไขอื่นของสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญำตกลงให้ผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
สัญญามีผลใช้บงั คับ
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้งต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้ทรำบถึงข้อกำหนด เงือ่ นไข และอัตรำ
ค่ำบริกำรสำหรับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้ อยกว่ำ 120 (หนึ่งร้อยยี่สบิ ) วัน
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำ
ในกรณีท่ีผ้จู ดั การกองทรัส ต์ ป ระสงค์ท่จี ะต่ อ อำยุ ส ญ
ั ญำ ผู้จ ดั การกองทรัส ต์ จ ะแจ้ง ควำม
ประสงค์ให้ผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทรำบภำยใน 60 (หกสิบ) วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง
จำกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยคู่สญ
ั ญำจะเจรจำตกลงข้อกำหนด เงือ่ นไข และอัตรำค่ำบริกำร
โดยสุจริตให้แล้วเสร็จก่อนสิน้ สุดสัญญำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน แต่หำกผู้จดั การกองทรัสต์
มิได้แจ้งควำมประสงค์ท่จี ะต่ ออำยุส ญ
ั ญำภำยในระยะเวลำ 60 (หกสิบ) วันดังกล่ำว ให้ถือว่ำ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ประสงค์ท่จี ะต่ ออำยุส ญ
ั ญำตำมข้อ กำหนด เงื่อนไข และอัตรำค่ำบริกำรที่
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอมำ
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8.1

8.2

8.3

8.4

รายละเอียด
กองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ในกรณีในที่ผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญาตกลงกระทาการ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สำมำรถแก้ไข
เหตุดงั กล่ำวได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาตกลงกระทาการ โดยให้กองทรัสต์แจ้งให้
คู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ในกรณีท่ีผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำฉบับนี้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเงินของกองทรัสต์โดยจงใจหรือโดยทุจริต
โดยให้ผจ้ ู ดั การกองทรัสต์แจ้งให้ค่สู ญ
ั ญำทุกฝำ่ ยทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ในกรณีทผ่ี ้จู ดั การกองทรัสต์ไม่บริหำรจัดกำร
กองทรัสต์ตำมทีก่ ำหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี้ชวน อันเป็ นผลให้เกิดควำม
เสีย หำยอย่ ำ งร้ำ ยแรงต่ อ กองทรัส ต์ ห รือ ทรัพ ย์ส ิน ของกองทรัส ต์ อ ย่ ำ งมีนัย ส ำคัญ จนอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยให้ผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แจ้งให้
คู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน
คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิเลิกสัญญำได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ข) โดยกำรตกลงร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อกั ษรระหว่ำงคู่สญั ญำทุกฝำ่ ย
(ค) มีกำรเพิกถอน หรือยกเลิกสถำนะของกองทรัสต์ตำมที่กำหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และ/หรือ หนังสือชี้ชวน หรือโดยผลของกฎหมำย และ/หรือคำสังของหน่
่
วยงำนของรัฐที่
เกี่ย วข้อ ง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพ ย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมกำรตลำดทุน
โดยให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลงทันที
(ง) โครงการถูกทำลำยทัง้ หมดหรือได้รบั ควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยสำคัญและกองทรัสต์ไม่
ประ สงค์ ท่ี จ ะ จั ด ห ำประโ ยชน์ ใน โครงการอี ก ต่ อ ไ ป อั น เป็ นผ ลให้ ผู้ บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ส ำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำ ที่ต ำมที่ร ะบุไ ว้ในสัญญำนี้ไ ด้อีกต่อ ไป โดยให้
คู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งให้คู่สญ
ั ญำทุกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน
(จ) มีกำรร้องขอให้ฟ้ื น ฟู กิจ กำรของคู่ส ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ งต่ อศำล ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อ
ควำมสำมำรถของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยดังกล่ำวในกำรชำระหนี้หรือปฏิบตั ติ ำมสัญญำฉบับนี้ และ
คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยดังกล่ำวไม่สำมำรถถอนคำร้องดังกล่ำวออกจำกศำลได้ภำยในระยะเวลำ 60
(หกสิบ ) วัน นับแต่ ว นั ที่มกี ำรยื่น ค ำร้อ งต่ อ ศำล โดยให้คู่ส ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ งแจ้งให้
คู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลงทันที
(ฉ) คู่สญั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งถูกศำลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือถูกศำลสั ่งให้ลม้ ละลำย หรือ
อยู่ในขัน้ ตอนกำรเลิกบริษัท หรือกำรชำระบัญชี โดยให้ค่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งให้
คู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลงทันที
(ช) เมื่อมีก ำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่เ กี่ยวข้อ งอัน ทำให้คู่สญั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ไม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี้ โดยให้ค่สู ญ
ั ญำฝ่ำยใด
ฝำ่ ยหนึ่งแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญำทุกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ
30 (สำมสิบ) วัน
(ซ) คู่สญั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ และ
คู่สญ
ั ญำดังกล่ำวไม่สำมำรถแก้ไขเหตุผดิ สัญญำดังกล่ำวภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับจำก
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีไ่ ม่ผดิ สัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้คู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีไ่ ม่
ผิดสัญญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำโดยบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรให้คู่สญ
ั ญำทุกฝ่ำย
ทรำบ และให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลงทันที
(ฌ) ผู้จดั กำรกองทรัสต์ได้ดำเนินกำรขำยโครงการ โดยให้คู่สญั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งให้
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10. ข้อสัญญารับผิดชอบใช้
ความเสียหาย

รายละเอียด
คู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลงทันที
8.5 เพือ่ ให้ปรำศจำกข้อสงสัย กรณีผจ้ ู ดั การกองทรัสต์ไม่มฐี ำนะเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์อกี ต่อไปไม่
ว่ำกรณีใดๆ เหตุดงั กล่ำวไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญำนี้ส้นิ สุดลง โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงมี
สิทธิและหน้ ำ ที่ต่ อ ไปตำมสัญญำนี้แ ละทรัสตี มสี ิท ธิท่ีจะแต่ งตัง้ บุค คลอื่น ใดเข้ำ ทำหน้ ำที่เป็ น
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์รำยเดิมระหว่ำงที่ทรัสตี ยงั มิได้แต่งตัง้ บุคคลใดเข้ำ
ทำหน้ำทีผ่ จู้ ดั กำรกองทรัสต์ สิทธิและหน้ำทีข่ องผู้จดั การกองทรัสต์จะตกเป็ นของทรัสตี จนกว่ำ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์รำยใหม่จะได้รบั กำรแต่งตัง้
9.1 ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลงด้วยเหตุใดก็ตำม
(ก) ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่ำตอบแทนตำมส่วนของระยะเวลำทีไ่ ด้มกี ำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่จริงสำหรับหน้ำที่ท่ไี ด้ดำเนิน กำรไปแล้ว จนถึงวันสิ้น สุดกำรทำหน้ำที่เป็ น
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะชำระค่ำตอบแทนดังกล่ำวภำยใน 30 (สำมสิบ)
วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลง
(ข) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้อ งจัดทำรำยงำนสรุปกำรจัดกำรโครงการ จนถึงวัน ที่
สัญญำนี้ส้นิ สุดลง และส่งมอบเอกสำรข้อมูล ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโครงการ
ให้แก่กองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้ำ แต่ทงั ้ นี้ ไม่เกิน 90 (เก้ำสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลง
9.2 กำรทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม จะไม่กระทบต่อสิทธิ กำรเยียวยำ หน้ำที่ หรือควำม
รับผิดของคู่ส ญ
ั ญำแต่ ละฝ่ำยที่เกิดขึ้นก่ อ นวันที่ส ญ
ั ญำฉบับนี้ส้นิ สุ ดลง ซึ่งรวมถึงกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรผิดสัญญำนี้ซง่ึ เกิดขึน้ ณ หรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญำฉบับนี้สน้ิ สุดลง
10.1 ภำยใต้บงั คับข้อ 10.2 และข้อ 10.3 ในกรณีค่สู ญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำรและพนักงำน
ของคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวด้วย (โดยรวมเรียกว่ำ “คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสียหาย”) (ก) ได้รบั
ควำมเสีย หำย มีข ้ อ เรีย กร้ อ ง ข้อ พิพ ำท หรือ กำรด ำเนิ น คดีใ ดๆ ต่ อ คู่ ส ัญ ญำอี ก ฝ่ ำ ยหนึ่ ง
(“คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ด”) อันเนื่องมำจำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรฝ่ำฝื นข้อกำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือ คำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับ
ผิ ด หรือ (ข) ต้องชำระค่ำเสียหำยใดๆ แทนคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดไปก่อนโดยสุจริต อันเป็ น
ผลมำจำกหรือเกีย่ วข้องกับกำรผิดข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำ
รับรอง และ/หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตำมที่กำหนดในสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดตกลงยิน ยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ ำเสีย หำยและค่ ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ที่เกิดขึ้น จริง
ทัง้ หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย
ทนำยควำม เพือ่ แก้ไขข้อพิพำทหรือต่อสูค้ ดีดงั กล่ำว) ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
จนครบถ้วน และจะชำระค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั ความเสี ยหาย ทัง้ นี้ หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีต่ ้องรับผิด
ไม่ได้รบั แจ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อ 10.2 ให้ถอื ว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีต่ ้องรับ
ผิดเป็ นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ำยทีไ่ ด้รบั ควำมเสียหำยไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญำ
ฝำ่ ยทีต่ อ้ งรับผิดอีกต่อไป
10.2 คู่ส ญ
ั ญำฝ่ ายที่ ไ ด้รบั ความเสี ยหายจะต้อ งแจ้งเหตุ กำรณ์ กำรปฏิบตั ิผ ิดข้อ กำหนด และ/หรือ
เงือ่ นไขของสัญญำนี้ รวมถึงกำรผิดคำรับรอง และ/หรือ คำรับประกันดังกล่ำวให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่
ต้องรับผิ ดทรำบภำยในระยะเวลำ 6 (หก) เดือน นับแต่วนั ทีค่ ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหาย
ทรำบหรือมีเหตุอนั ควรทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว อย่ำงไรก็ดี ในกรณีของกำรผิดคำรับรองของ
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ มทรัพ ย์ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายที่ ไ ด้ ร ับ ความเสี ย หายะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผ้ ูบ ริ หาร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ท รำบถึง กำรผิด ค ำรับ รองของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ด ัง กล่ ำ วภำยใน
ระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนั ที่ สญ
ั ญามีผลใช้บงั คับ โดยกำรแจ้งทัง้ สองกรณีดงั กล่ำวข้ำงต้น
ต้องระบุถงึ รำยละเอียด สำเหตุ และประมำณกำรของควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็ นอย่ำงน้อย โดย
คู่สญ
ั ญำทุกฝำ่ ยจะต้องร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ ละกระทำกำร
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11. ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

รายละเอียด
โดยสุจริตในกำรป้องกันหรือลดควำมเสียหำยดังกล่ำว หำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิดไม่ได้รบั แจ้ง
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถอื ว่ำควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ต้องรับผิ ดเป็นอันสิน้ สุดลง โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ได้รบั ความเสี ยหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำกคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดอีก
ต่อไป
10.3 ควำมรับผิดของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่ว่ำจะโดยสัญญำ ละเมิด หรืออื่นใด) ทีเ่ กิดขึน้ จำก
หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญำฉบับนี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้ สิ้นแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวน
ค่ าธรรมเนี ยมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ท่ีผ้บู ริ ห ารอสัง หาริ มทรัพย์ไ ด้ร ับจำกกองทรัส ต์
ภำยใต้สญ
ั ญำนี้
ทัง้ นี้ คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายที่ ต้ อ งรับ ผิ ด จะไม่ ม ีค วำมรับ ผิด ในค่ ำ เสีย หำยทำงอ้ อ ม ค่ ำ เสีย หำยพิเ ศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ ต้องรับผิ ดจะไม่ต้องรับผิดใดๆ หำกเหตุดงั กล่ ำวเกิดจำก
ควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่อของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั ความเสียหาย หรือเกิดจำกเหตุสุดวิสยั
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้งให้กองทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที
ในกรณีทอ่ี ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ แก่ กองทรัสต์ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภำยใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้ และหำกทรัสตี พจิ ำรณำแล้ว
เห็น ว่ ำ กรณีด ังกล่ ำ วอำจก่ อ ให้เ กิด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ และก่ อ ให้เ กิด ควำมเสีย หำยแก่
กองทรัสต์ ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้ผ้บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทรำบเป็ นลำย
ลัก ษณ์ อ ัก ษรทัน ที ซึ่ง คู่ส ัญญำทุ ก ฝ่ ำ ยตกลงที่จ ะร่ ว มกัน หำรือ โดยสุ จ ริต และยุ ติธ รรมเพื่อ พิจ ำรณำ
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็นรำยกรณี
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