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- สรปุข้อสนเทศ - 
ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ (WHABT) 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“WHAREM”) 

ส านักงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมอืง จงัหวัด 
สมทุรปรำกำร 10270 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

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

วนัท่ีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน วนัที ่16 พฤศจกิำยน 2558 (เริม่ท ำกำรซื้อขำย วนัที ่16 พฤศจกิำยน 2558) 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 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 ลำ้นบำท 

ราคาเสนอขาย 10 บำทต่อหน่วย 

ตลาดรอง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ท่ีมาของกองทรสัต ์

ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (WHA Business Complex Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust) มชีือ่ย่อว่ำ WHABT เป็นทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 2 
โครงกำร ไดแ้ก่ (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ตัง้อยู่บนถนนวภิำวด ีบนกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิเนื้อทีร่วม 3-1-45.5 ไร่ พืน้ทีเ่ช่ำรวมประมำณ 21,673 ตำรำงเมตร และ (2) สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 30 ปีนบัจำกวนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนใน
ครัง้แรก และกรรมสทิธิใ์นอำคำรโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ตัง้อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด สทิธกิำรเช่ำทีด่นิเนื้อทีป่ระมำณ 1-1-
59.6 ไร่ พืน้ทีเ่ช่ำรวมประมำณ 8,578 ตำรำงเมตร โดยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั (“ผูจ้ดักำรกองทรสัต์”) ใน
ฐำนะผูจ้ดัตัง้กองทรสัต์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ต่อผูล้งทุน เมือ่วนัที ่21
ตุลำคม 2558 ตำมหนงัสอืเลขทีก่ลต.จค. 2308/2558 เรือ่งกำรขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรสัต์ต่อประชำชน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได้มหีนังสอืรบัทรำบกำรจดัตัง้ทรสัต์แล้วในวนัที ่4 พฤศจกิำยน 2558 โดยบรษิัทฯไดเ้ปิดเสนอขำยหน่วยทรสัต์รวมกนัทัง้สิ้น 
202,000,000 หน่วย ในรำคำหน่วยละ 10 บำทใหแ้ก่นักลงทุนดงัต่อไปนี้ 1) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 2) นัก
ลงทุนสถำบนั และ 3) ผูม้อุีปกำรคุณของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์  
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โครงสรำ้งของกองทรสัต์สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพไดด้งันี้ 
 

 
 

ลกัษณะโครงการ ระบุเฉพำะเจำะจง ประเภทไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

อายโุครงการ ไมก่ ำหนดอำยุกองทรสัต์ 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน 

เพื่อระดมทุนจำกนักลงทุนทัว่ไป ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล ซึ่งกองทรสัต์จะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนดงักล่ำว ภำยหลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัตัง้กองทรสัต์ ค่ำใชจ้่ำยทำงธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และภำษีมลูค่ำเพิม่ ไปลงทุนเพื่อซื้ออสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ
ของโครงกำร ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์  
2. สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ 30 ปีนบัจำกวนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนในครัง้แรก และกรรมสทิธิใ์นอำคำรโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอม

เพลก็ซ ์
โดยในกำรลงทุนทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะน ำเงนิดงัต่อไปนี้ (1) เงนิทีไ่ดม้ำจำกกำรระดมทุนจ ำนวนไม่เกนิ  
2,020 ลำ้นบำท และ (2) เงนิกูย้มืระยะยำวในวงเงนิไม่เกนิ 505 ลำ้นบำท โดยเมือ่หกัค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ แลว้จะเหลอืเงนิทีจ่ะน ำไปใชต้ำม
วตัถุประสงค์ที่ระบุไวเ้ป็นจ ำนวนไม่เกนิ 2,390 ล้ำนบำท ทัง้นี้ กำรกู้ยมืเงนิดงักล่ำวจะช่วยให้กองทรสัต์มโีครงสร้ำงกำรบรหิำรเงนิที่มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ และมตี้นทุนในกำรลงทุนต ่ำลงเมือ่เทยีบกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องของกองทรสัต์ดว้ย 
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นโยบายการลงทุน 

กองทรสัต์มุง่ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรำยได ้และ/หรอื ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 
 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก ไดแ้ก่ 1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ และ 2. สทิธกิำร
เช่ำที่ดนิ 30 ปีนับจำกวนัจดทะเบยีนกำรเช่ำ และกรรมสทิธิใ์นอำคำรโครงกำร บำงนำ บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ นอกจำกนี้ กรรมสทิธิย์งั
รวมถึงสิง่ปลูกสร้ำงและทรพัย์สนิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดนิและอำคำร เครื่องมอื อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรพัย์สนิอื่นที่
เกีย่วขอ้ง เกีย่วเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใชป้ระโยชน์ของทีด่นิและอำคำรในโครงกำร 

 

ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิทีก่องทรสัต์จะใชใ้นกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ จะก ำหนดโดยอำ้งองิจำกรำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่ำทรพัย์สนิอสิระ 
ประกอบกบัผลประกอบกำรของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุน และปจัจยัอื่นๆ โดยรำคำทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนนัน้อำจแตกต่ำงจำก
รำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่ำทรพัย์สนิอสิระ ในกำรระดมทุน ผู้จดักำรกองทรสัต์และผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะก ำหนดรำคำของ
หน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขำย โดยค ำนึงถึงผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของนักลงทุน (Bookbuilding) สภำวะตลำดทุนขณะนัน้ๆ 
รวมถงึระดบัผลตอบแทนเฉลีย่ทีน่กัลงทุนคำดหวงัและจะท ำกำรออกเสนอขำยและจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำยดงักล่ำว  ใหก้บัผูล้งทุนทัง้
ทีเ่ป็นผูล้งทุนรำยย่อย และ/หรอื ผูล้งทุนสถำบนั โดยมเีงือ่นไขตำมทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

 

กองทรสัต์จะลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่ำวภำยใน 60 วนันับแต่วนัที่จดัตัง้กองทรสัต์แล้วเสร็จ ซึ่งได้ลงทุนในสนิทรพัย์ไปแล้วเมื่อวนัที่ 6 
พฤศจกิำยน 2558 และภำยหลงัจำกกองทรสัต์ไดล้งทุนในทรพัย์สนิดงักล่ำวแลว้ ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะแต่งตัง้บรษิทั ซบี ีรชิำร์ด เอลลสิ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพือ่ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ (Property Manager) ใหก้บักองทรสัต์ส ำหรบัโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั 
บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ และแต่งตัง้บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เพือ่ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ (Property 
Manager) ใหก้บักองทรสัต์ส ำหรบั โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์  

  

ลกัษณะทรพัยสิ์น 

ทีด่นิ และอำคำรส ำนกังำน ทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนประกอบดว้ยอำคำรจ ำนวนทัง้สิน้ 2 หลงั คดิเป็นพื้นทีใ่ชส้อย (Gross Floor Area) รวม
จ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 52,765 ตร.ม. และพืน้ทีเ่ช่ำ (Leasable Area) รวมจ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 30,251 ตร.ม. อนัประกอบดว้ย 

ล าดบั โครงการ ท่ีตัง้ รายละเอียดทรพัยสิ์น พืน้ท่ีเช่าอาคาร 
อายอุาคาร  
(เดือน / ปี)* 

1. โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท 
วั น  บิ ส ซิ เ น ส  ค อ ม
เพลก็ซ์  

349 ถนนวิภำวดี
รงัสิต แขวงจอมพล 
เ ข ต  จ ตุ จั ก ร 
กรุ ง เทพมหำนคร 
10900 

อำคำรส ำนักงำนเกรด  พรี
เมีย่ม ขนำดใหญ่ ตัง้อยู่ ถนน
วิภำวดี-รังสิต โดยอำคำร
ดังกล่ ำ วด ำ เนิ นก ำร เ ป็ น
อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 30 
ชัน้ 

21,673 ตร.ม.** ประมำณ 12 เดอืน 

2. โครงกำร  บำงนำ บสิ
ซเินส คอมเพลก็ซ ์

333 , 333/1-8   หมู่
ที1่3 ต ำบลบำงแกว้ 
อ ำเภอบำงพล ี

จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

อำคำรส ำนักงำน ตัง้อยู่บน 
ถนนบ ำงน ำ -ต ร ำด  โ ด ย
อำคำรดังกล่ำวด ำเนินกำร
เป็นอำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำที่
พฒันำตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ (Built-to-Suit) จ ำนวน 
7 ชัน้ 

8,578 ตร.ม.  ประมำณ 8 เดอืน 

หมำยเหตุ:  * ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 2558 
 ** ทัง้นี้ พืน้ทีเ่ชำ่รวมของโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถงึ 21,673 ตร.ม. หำกมกีำร

เปลีย่นแปลงพืน้ทีต่ำมรปูแบบของผูเ้ชำ่ อำทเิชน่ ในกรณีทีม่คีวำมตอ้งกำรเชำ่พืน้ทีจ่ำกผูเ้ชำ่รำยย่อยจ ำนวนมำก ทำงบรษิทัฯ อำจพจิำรณำแบ่งซอยพื้นที่
ในรปูแบบ Multi-Tenant เพิม่เตมิ อนัเป็นผลท ำใหพ้ืน้ทีเ่ชำ่รวมลดลงต ่ำกว่ำ 21,673 ตร.ม. อย่ำงไรกด็ ีแนวโน้มอตัรำค่ำเช่ำของกำรปล่อยเช่ำในรูปแบบ 
Multi-Tenant จะสงูกวำ่กำรปล่อยเชำ่พืน้ทีข่นำดใหญ่ อนัเป็นผลใหผ้ลประกอบกำรของโครงกำรมแีนวโน้มดขีึน้ 
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โครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์   

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรส ำนกังำน (Freehold) จ ำนวน 1 หลงั สงู 30 ชัน้ ตัง้อยู่บนถนนวภิำวด-ีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหำนคร ตัง้อยู่บนที่ดนิซึ่งมเีอกสำรสทิธิจ์ ำนวน 3 ไร่ 1 งำน 45.5 ตำรำงวำ คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม (Gross Floor Area) 
ประมำณ 42,905 ตร.ม. และพืน้ทีเ่ช่ำ (Leasable  Area) ประมำณ 21,673 ตร.ม. และกรรมสทิธ์ในสิง่ปลูกสรำ้งและทรพัย์สนิอื่นๆ อนัเป็น
ส่วนควบของทีด่นิและอำคำร เครือ่งมอื อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ทัง้นี้ พืน้ทีเ่ช่ำรวมของโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถงึ 21,673 ตร.
ม. หำกมกีำรเปลีย่นแปลงพืน้ทีต่ำมรปูแบบของผูเ้ช่ำ อำทเิช่น ในกรณทีีม่คีวำมตอ้งกำรเช่ำพืน้ทีจ่ำกผูเ้ช่ำรำยย่อยจ ำนวนมำก ทำงบรษิทัฯ 
อำจพจิำรณำแบ่งซอยพืน้ทีใ่นรปูแบบ Multi-Tenant เพิม่เตมิ อนัเป็นผลท ำใหพ้ืน้ทีเ่ช่ำรวมลดลงต ่ำกว่ำ 21,673 ตร.ม. อย่ำงไรกด็ ีแนวโน้ม
อตัรำค่ำเช่ำของกำรปล่อยเช่ำในรปูแบบ Multi-Tenant จะสงูกว่ำกำรปล่อยเช่ำพืน้ทีข่นำดใหญ่ อนัเป็นผลใหผ้ลประกอบกำรของโครงกำรมี
แนวโน้มดขีึน้ 
 
เนื่องจำกพืน้ทีบ่ำงส่วนของโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ทีไ่มม่ผีูเ้ช่ำ ยงัไมม่กีำรตกแต่งหรอืจดัแบ่งพื้นทีด่งักล่ำว  ใน
กำรจดัหำประโยชน์จำกพื้นทีว่่ำงดงักล่ำว กองทรสัต์มคีวำมจ ำเป็นต้องตกแต่งหรอืจดัแบ่งพื้นทีเ่พื่อน ำออกหำประโยชน์หรอืให้เช่ำ โดย
กองทรสัต์จะกูย้มืเงนิมำด ำเนินกำรตกแต่งและจดัแบ่งดงักล่ำว 
 

โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์   

สทิธกิำรเช่ำในทีด่นิเป็นระยะเวลำ 30 ปี (Leasehold) และกรรมสทิธิใ์นอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำทีพ่ฒันำตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ (Built-
to-Suit) (Freehold) จ ำนวน 1 หลงั 7 ชัน้ ตัง้อยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร โดยสทิธิ
กำรเช่ำทีด่นิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนมเีนื้อทีป่ระมำณ 1 ไร่ 1 งำน 59.6 ตำรำงวำ (โดยสทิธกิำรเช่ำทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนเป็นเพยีงส่วน
หนึ่งของโฉนดทีด่นิ ซึง่มเีนื้อทีด่นิตำมโฉนดประมำณ 6 ไร่ 32 ตำรำงวำ) คดิเป็นพืน้ทีใ่ชส้อยรวม (Gross Floor Area) ประมำณ 9,875 ตร.
ม. (ตำมใบอนุญำตก่อสรำ้ง ดดัแปลงอำคำร หรอืรื้อถอนอำคำร (แบบอ.1)) และพื้นทีเ่ช่ำ (Leasable Area) ประมำณ 8,578 ตร.ม. และ
กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสร้ำงและทรพัย์สนิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอำคำร เครื่องมอื อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรพัย์สนิที่
เกีย่วขอ้ง 
 
ทัง้นี้ ภำยหลงัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรกในทรพัยส์นิหลกัดงักล่ำว กองทรสัต์โดยทรสัตจีะเขำ้เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิำรเช่ำใน
ทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอำคำรส ำนกังำนและทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอำคำร เครื่องมอื อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและ
ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯจะแต่งตัง้ บรษิทั ซบีอีำรอ์ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ในส่วนของโครงกำรเอส
เจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ และแต่งตัง้ ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ ในส่วนของโครงกำรบำงนำ 
บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เพือ่ท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรอำคำรในโครงกำรเพือ่ประโยชน์ของกองทรสัต์ต่อไป 
 

โครงสร้างรายได้และผลการด าเนินงาน 

โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

สรุปสถำนะอตัรำกำรเช่ำพืน้ที ่

 (ร้อยละ) 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ทีส่ ำหรบัผูเ้ช่ำทีล่งนำมในสญัญำเช่ำและลงนำมในสญัญำจองพื้นทีเ่ช่ำ (ณ วนัที ่31 
ก.ค. 2558) 

54.87 

อตัรำกำรเช่ำพืน้จำกกำรที ่ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ทีท่ีย่งัไมม่ผีูเ้ช่ำ 14.84 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีรวม 69.71 

อตัราการเช่าพืน้ส าหรบัพืน้ท่ีว่าง 30.29 

 

 



5 

 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ทีส่ ำหรบัผูเ้ช่ำทีล่งนำมในสญัญำเช่ำและลงนำมในสญัญำจองพืน้ทีเ่ช่ำ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 2558) 

 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี (ร้อยละ) 
ปี พ.ศ. 2557 

(ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิ.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57) 
ปี พ.ศ. 2558 

(ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2558) 
พืน้ทีเ่ช่ำรวม*  21,673* 5.06 54.87 
พืน้ทีเ่ช่ำคำ้ปลกี  1,828 1.04 38.07 
พืน้ทีเ่ช่ำอำคำรส ำนกังำน  19,845 5.43 56.42 
หมำยเหตุ:  * ทัง้นี้ พืน้ทีเ่ชำ่รวมของโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตรม. ถงึ 21,673 ตรม. หำกมกีำร

เปลีย่นแปลงพืน้ทีต่ำมรปูแบบของผูเ้ชำ่ อำทเิชน่ ในกรณีทีม่คีวำมตอ้งกำรเชำ่พืน้ทีจ่ำกผูเ้ชำ่รำยย่อยจ ำนวนมำก ทำงบรษิทัฯ อำจพจิำรณำแบ่งซอยพื้นที่
ในรปูแบบ Multi-Tenant เพิม่เตมิ อนัเป็นผลท ำให้พื้นที่เช่ำรวมลดลงต ่ำกว่ำ 21,673 ตรม. อย่ำงไรกด็ ีแนวโน้มอตัรำค่ำเช่ำของกำรปล่อยเช่ำในรูปแบบ 
Multi-Tenant จะสงูกวำ่กำรปล่อยเชำ่พืน้ทีข่นำดใหญ่ อนัเป็นผลใหผ้ลประกอบกำรของโครงกำรมแีนวโน้มดขีึน้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2558) 

 
ปี พ.ศ. 2557 

(ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิ.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57) 
ปี พ.ศ. 2558 

(ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2558) 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ทีเ่ช่ำพืน้ทีค่ำ้ปลกี  0.09 2.45 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ทีเ่ช่ำอำคำร
ส ำนกังำน  

2.81 18.35 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรวม 2.90 20.80 
รำยไดร้วม 3.86 27.56 
ตน้ทุนค่ำในกำรด ำเนินกำร 12.33 18.38 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ก่อนดอกเบีย้ ภาษี 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

(8.47) 9.19 

ทีม่ำ:  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูของพืน้ทีเ่ช่ำส ำหรบัผูเ้ช่ำทีล่งนำมในสญัญำเช่ำและลงนำมในสญัญำจองพื้นทีเ่ช่ำ เกีย่วกบัวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำของผูเ้ช่ำตำม

ช่วงระยะเวลำทีร่ะบุไว้ (ขอ้มลู ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื้นทีท่ีด่บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต์ตำม

สญัญำตกลงกระท ำกำร เมือ่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก (โดยมสีมมตฐิำน ณ วนัที ่1 ก.ย. 2558) ดงันี้ 

อายคุงเหลือของสญัญาเช่า 
 

พืน้ท่ีเช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สดัส่วนของพืน้ท่ีเช่าท่ีจะครบก าหนด
ต่อพืน้ท่ีเช่ารวม 

(ร้อยละ) 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ม.ีค. 2559 - 0.00 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ม.ีค. 2560 - 0.00 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ม.ีค. 2561 6,258 28.87 
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ม.ีค. 2562 5,537* 25.55 
ภำยหลงัวนัที ่31 ม.ีค. 2562  3,313 15.29 
รวมพืน้ท่ีให้เช่า 15,108* 69.71* 

ทีม่ำ: บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุ:  * พืน้ทีด่งักล่ำวรวมพืน้ทีช่ ัน้ที ่21 – 24 ของโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ซึ่ง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบั

พืน้ทีท่ีย่งัไม่มผีูเ้ชำ่ ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ทนเป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัแต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุน  (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดในส่วนที่ 2 ขอ้ 2.7 สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ) 

ทัง้นี้ ทำงบรษิัทฯ คำดกำรณ์ว่ำกองทรสัต์จะสำมำรถเขำ้ลงทุนครัง้แรกได้ภำยในเดอืน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสญัญำเช่ำภำยในเดอืน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำช้ำกว่ำ

ชว่งเวลำดงักล่ำว ชว่งเวลำสิน้สุดสญัญำเชำ่จะเปลีย่นแปลงโดยสอดคลอ้งกนั โดย ณ วนัที ่31ก.ค. 2558 พืน้ทีต่ำมร่ำงสญัญำตกลงกระท ำกำรมจี ำนวน 3,742 ตร.ม. มี

ผูเ้ชำ่ทีต่กลงท ำสญัญำจองพืน้ทีเ่ชำ่ในส่วนดงักล่ำว จ ำนวน 526 ตร.ม. ท ำใหค้งเหลอืพืน้ทีท่ีย่งัไม่มผีูเ้ชำ่ จ ำนวน 3,216 ตร.ม. 

** สญัญำเชำ่ทีท่ ำกบัผูเ้ชำ่มอีำยุ 3 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
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ขอ้มลูรำยละเอยีดของผูเ้ช่ำ จ ำแนกตำมประเภทธุรกจิ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 2558) และนบัรวมพืน้ทีท่ีด่บับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ตกลง
ช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต์ตำมสญัญำตกลงกระท ำกำร เมือ่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก (โดยมสีมมตฐิำน ณ วนัที ่1 ก.ย. 2558) 

ประเภทผูเ้ช่ำพืน้ที ่
พืน้ทีเ่ช่ำโดยประมำณ  

(ตำรำงเมตร) 

สดัส่วนพืน้ทีเ่ช่ำจ ำแนกตำมประเภท
ธุรกจิต่อพืน้ทีเ่ช่ำรวม 

(รอ้ยละ) 
อสงัหำรมิทรพัย ์ 3,392* 15.65 
สือ่สำรและโทรคมนำคม 3,366 15.53 
หน่วยงำนภำครฐั 2,787 12.86 
พลงังำน 1,900 8.77 
สือ่โฆษณำ 504 2.33 
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 384 1.77 
อื่นๆ 2,775 12.80 
รวมพืน้ท่ีให้เช่า 15,108* 69.71* 

ทีม่ำ: บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุ: *พื้นที่ดงักล่ำวเป็นพื้นที่ช ัน้ที่ 21 – 24 ของโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ซึ่ง ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบั
พืน้ทีท่ีย่งัไม่มผีูเ้ชำ่ ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ทนเป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัแต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุน  (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดในส่วนที่ 2 ขอ้ 2.7 สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ) 
ทัง้นี้ ทำงบรษิัทฯ คำดกำรณ์ว่ำกองทรสัต์จะสำมำรถเขำ้ลงทุนครัง้แรกได้ภำยในเดอืน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสญัญำเช่ำภำยในเดอืน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำช้ำกว่ำ
ชว่งเวลำดงักล่ำว ชว่งเวลำสิน้สุดสญัญำเชำ่จะเปลีย่นแปลงโดยสอดคล้องกนั โดย ณ วนัที่ 31 ก.ค. 2558 พื้นที่ตำมร่ำงสญัญำตกลงกระท ำกำรมจี ำนวน 3,742 ตร.ม. 
มผีูเ้ชำ่ทีต่กลงท ำสญัญำจองพืน้ทีเ่ชำ่ในส่วนดงักล่ำว จ ำนวน 526 ตร.ม. ท ำใหค้งเหลอืพืน้ทีท่ีย่งัไม่มผีูเ้ชำ่ จ ำนวน 3,216 ตร.ม. 

ภาพถ่ายของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน 
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โครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

สรุปสถำนะอตัรำกำรเช่ำพืน้ที ่

 (ร้อยละ) 

อตัรำกำรเช่ำพื้นที่ส ำหรบัผูเ้ช่ำทีล่งนำมในสญัญำเช่ำและลงนำมในสญัญำจองพื้นทีเ่ช่ำ  (ณ วนัที่ 31 
ก.ค. 2558) 

69.95 

อตัรำกำรเช่ำพืน้จำกกำรที ่ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ทีท่ีย่งัไมม่ผีูเ้ช่ำ 30.05 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีรวม 100.0 

อตัราการเช่าพืน้ส าหรบัพืน้ท่ีว่าง 0.0 

 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ที ่(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 2558) 

 
พืน้ท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี (ร้อยละ) 
ปี พ.ศ. 2557 

(ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิ.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57) 
ปี พ.ศ. 2558 

(ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2558) 
พืน้ทีเ่ช่ำรวม (ตร.ม.) 8,578 69.95 69.95 
หมำยเหตุ:  * อตัรำกำรเชำ่พืน้ทีค่ ำนวณจำกสดัส่วนระหวำ่งพืน้ทีเ่ชำ่ทีม่ผีูเ้ชำ่ตลอดปีและพืน้ทีป่ล่อยเชำ่ทัง้หมด 

 

ผลกำรด ำเนินงำน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2558) 

 
ปี พ.ศ. 2557 

(ตัง้แต่วนัท่ี 27 มิ.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57) 
ปี พ.ศ. 2558 

(ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2558) 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ทีเ่ช่ำพืน้ทีค่ำ้ปลกี  4.50 10.50 
รำยไดร้วม 4.50 10.50 
ตน้ทุนค่ำในกำรด ำเนินกำร 0.17 0.29 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ก่อนดอกเบีย้ ภาษี 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

4.33 10.21 

ทีม่ำ:  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุ:  * โครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์เปิดด ำเนินกำรเดอืนพฤศจกิำยน ปี 2557 

 
ขอ้มลูผูเ้ช่ำพื้นทีข่องทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนในครัง้แรก (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื้นทีท่ีด่บับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต์ตำมสญัญำตกลงกระท ำกำร เมือ่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก (โดยมสีมมตฐิำน ณ วนัที ่1 ก.ย. 
2558) 

บริษทั 
พืน้ท่ีเช่า

โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ
พืน้ท่ีให้เช่า 

วนัท่ีสญัญาเช่าส้ินสดุลง 
(เดือน/พ.ศ.) 

บรษิทั ฮติำชเิซลส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 6,000 69.95 ก.ย. 2567 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 2,578* 30.05 ส.ค. 2561 
รวม 8,578* 100.00*  

ทีม่ำ: ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
หมำยเหตุ: พืน้ทีด่นิดงักล่ำวเป็นพืน้ที ่ในชัน้ที ่5 (บำงส่วน) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ของโครงกำร บำงนำ บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ คดิเป็นพื้นที่รวมประมำณ 2,578 ตำรำงเมตร 
ซึง่อยู่ระหวำ่งกำรตดิต่อหำผูเ้ชำ่ หำกวนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุนยงัไม่มผีูเ้ชำ่พืน้ทีด่งักล่ำวจำกกองทรสัต์ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพื้นที่ที่ยงั
ไม่มผีูเ้ชำ่ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ทนเป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัแต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุน (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดในส่วนที่ 2 ขอ้ 2.7 สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ) ทัง้นี้ ทำง
บรษิัทฯ คำดกำรณ์ว่ำกองทรสัต์จะสำมำรถเข้ำลงทุนครัง้แรกได้ภำยในเดอืน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสญัญำเช่ำภำยในเดือน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำชำ้กว่ำช่วงเวลำ
ดงักล่ำว ชว่งเวลำสิน้สุดสญัญำเชำ่จะเปลีย่นแปลงโดยสอดคลอ้งกนั 
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ขอ้มลูรำยละเอยีดของผูเ้ช่ำพืน้ทีจ่ ำแนกตำมประเภทธุรกจิ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 2558) และนับรวมพื้นทีท่ีด่บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
ตกลงช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่กองทรสัต์ตำมสญัญำตกลงกระท ำกำร เมือ่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก (โดยมสีมมตฐิำน ณ วนัที ่1 ก.ย. 2558) 

ประเภทผูเ้ช่าพืน้ท่ี พืน้ท่ีเช่าโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

สดัส่วนพืน้ท่ีเช่าจ าแนกตามประเภท
ธรุกิจต่อพืน้ท่ีเช่ารวม (ร้อยละ) 

อุปโภคบรโิภค 6,000 69.95 

อสงัหำรมิทรพัย ์ 2,578* 30.05 

รวมพืน้ท่ีให้เช่า 8,578* 100.00* 

ทีม่ำ: ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่  
หมำยเหตุ: *พืน้ทีด่นิดงักล่ำวเป็นพืน้ที ่ในชัน้ที ่5 (บำงส่วน) ชัน้ 6 และชัน้ 7 ของโครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์คดิเป็นพื้นที่รวมประมำณ 2,578 ตำรำงเมตร 
ซึง่อยู่ระหวำ่งกำรตดิต่อหำผูเ้ชำ่ หำกวนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุนยงัไม่มผีูเ้ชำ่พืน้ทีด่งักล่ำวจำกกองทรสัต์ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพื้นที่ที่ยงั
ไม่มผีูเ้ชำ่ ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ทนเป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัแต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุน (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.7 สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ) ทัง้นี้ ทำง
บรษิัทฯ คำดกำรณ์ว่ำกองทรสัต์จะสำมำรถเข้ำลงทุนครัง้แรกได้ภำยในเดอืน ก.ย. 2558 และสิ้นสุดสญัญำเช่ำภำยในเดือน ส.ค. 2561 โดยหำกล่ำชำ้กว่ำช่วงเวลำ
ดงักล่ำว ชว่งเวลำสิน้สุดสญัญำเชำ่จะเปลีย่นแปลงโดยสอดคลอ้งกนั 

 

ภาพถ่ายของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน 

  

หมำยเหตุ : อำคำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ตัง้อยู่บนทีเ่ชำ่ภำยใตส้ญัญำเชำ่กบับรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นระยะเวลำ 30 ปี ทัง้นี้เมื่อ
หมดอำยุสญัญำเชำ่แลว้กองทรสัตจ์ะคนือำคำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซใ์หแ้ก่เจำ้ของทีด่นิหรอืทุบตกึตำมแต่จะตกลงกนัเมื่อสญัญำสิน้สุดลง 

 

กำรรบัประกนัรำยได ้

ทัง้นี้  เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผู้ลงทุนในกองทรสัต์ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงที่จะรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ ที่
กองทรสัต์จะไดร้บัจำกสนิทรพัย์แต่ละโครงกำร โดยมรีำยละเอยีดก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำและประมำณกำรกำรสนับสนุนก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำทีอ่ำจเกดิขึน้ของผูร้บัประกนัรำยได้ดงันี้ 

โครงการ เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

 ก าไรจากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่ต่อปีท่ีรบัประกนั 

(ล้านบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงาน
ประมาณจากผูป้ระเมิน

ราคา 
(ล้านบาท) 

ประมาณการการสนับสนุน
ก าไรจากการด าเนินงานขัน้
ต า่ของผูร้บัประกนัรายได้ 

(ล้านบาท) 
ตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ เข้ำลงทุนใน
ทรพัย์สิน ถึงวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 
2559 โดยหำกกองทรัสต์เข้ำลงทุน
ภำยหลงัวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 
วงเงนิรบัประกนัจะลดลงตำมสดัส่วน 81.06 40.51 40.55 
1 เม.ย. 2559 - 31 ม.ีค. 2560 136.55 107.27 29.28 
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1 เม.ย. 2560 - 31 ม.ีค. 2561 138.53 121.44 17.09 
1 เม.ย. 2561 - 31 ม.ีค. 2562 145.18 136.93 8.25 
1 เม.ย. 2562 - 31 ม.ีค. 2563 146.39 142.55 3.84 
1 เม.ย. 2563 - 31 ม.ีค. 2564 146.61 142.36 4.25 
1 เม.ย. 2564 - 31 ม.ีค. 2565 154.16 157.59 - 
1 เม.ย. 2565 - 31 ม.ีค. 2566 154.05 161.20 - 
1 เม.ย. 2566 - 31 ม.ีค. 2567 153.96 160.89 - 
ตัง้แต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2567 
จนถึงวันที่ค รบ 9 ปี  นับแ ต่วันที่
กองทรสัต์เขำ้ลงทุนในทรพัย์สนิ โดย
หำกกองทรสัต์เขำ้ลงทุนภำยหลงัวนัที ่
1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 วงเงนิ
รบัประกนัจะเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วน 

64.14 74.24 - 

 

โครงการ บางนา บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่  

(ล้านบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงาน
ประมาณจากผูป้ระเมิน

ราคา 
(ล้านบาท) 

ประมาณการการสนับสนุน
ก าไรจากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่ของผูร้บัประกนั

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิ ถงึวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 
2559 โดยหำกกองทรสัต์เขำ้ลงทุน
ภำยหลงัวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 
วงเงนิรบัประกนัจะลดลงตำมสดัส่วน 

14.42 13.28 1.14 

1 เมษำยน พ.ศ. 2559 - 31 มนีำคม 
พ.ศ. 2560 

24.06 22.75 1.30 

1 เมษำยน พ.ศ. 2560 - 31 มนีำคม 
พ.ศ. 2561 

24.17 23.34 0.83 

1 เมษำยน พ.ศ. 2561- 31 มนีำคม 
พ.ศ. 2562 

24.64 23.37 1.27 

1 เมษำยน พ.ศ. 2562 - 31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 

24.82 23.49 1.33 

1 เมษำยน พ.ศ. 2563 - 31 มนีำคม 
พ.ศ. 2564 

24.87 24.14 0.73 

ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2564 
จนถงึวนัทีค่รบ 6 ปี นบัแต่วนัที่
กองทรสัต์เขำ้ลงทุนในทรพัยส์นิ โดย
หำกกองทรสัต์เขำ้ลงทุนภำยหลงัวนัที ่
1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 วงเงนิ
รบัประกนัจะเพิม่ขึน้ตำมสดัสว่น 

10.79 10.75 0.04 

 

ทัง้นี้  ในทุกๆ สิ้นงวดบญัชีใดๆ หำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมจริงจำกสินทรพัย์ชิ้นใด ต ่ำกว่ำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำซึ่ง  
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ตกลงรบัประกนัใหไ้วก้บักองทรสัต์ ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบและช ำระส่วนต่ำงระหว่ำง
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ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมจรงิและก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำให้แก่กองทรสัต์ โดยให้เป็นไปตำมงวดกำรจ่ำยเงนิปนัผลและตำม
รำยละเอยีดทีร่ะบุในสญัญำตกลงกระท ำกำร 

โดยก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขำ้งตน้ หมำยถงึ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของอสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก เช่น ค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำร ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ค่ำทีจ่อดรถยนต์ ค่ำบรกิำรอื่นๆ เป็นตน้ ตำมบญัชทีีป่รำกฏในงบรำยไตรมำสของกองทรสัต์ทีผ่่ำนกำรสอบทำนจำก
ผูส้อบบญัชหีรอืงบกำรเงนิประจ ำปีของกองทรสัต์ทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชแีลว้ (แลว้แต่กรณี) ไม่รวมดอกเบี้ยเงนิฝำกธนำคำร 
ดอกเบีย้รบัอนัเกดิจำกกำรทีผู่เ้ช่ำผดินัด และ ก ำไรจำกกำรน ำเงนิทุนไปลงทุน ปรบัปรุงดว้ย กำรหกัจ ำนวนเงนิรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ หรอืโครงกำรบำงนำทีผู่เ้ช่ำผดินัดช ำระและกำรรบัรูร้ำยไดเ้พื่อใหร้ำยไดค้่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร ลบดว้ย จ ำนวนรวมของ (ก) ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเอสเจ 
อนิฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ หรอืโครงกำรบำงนำ (แล้วแต่กรณี) (ข) ค่ำธรรมเนียมผู้บรหิำรอสงัหำรมิทรพัย์และค่ำตวัแทนหรอื
นำยหน้ำ (Agency) เพือ่จดัหำผูเ้ช่ำ (ค) ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (Maintenance Expense) (ง) ค่ำภำษีโรงเรอืน และภำษีป้ำย 
(จ) ค่ำใชจ้่ำยประกนัภยัควำมเสีย่งภยัทรพัย์สนิ (All Risk Insurance) ประกนัภยัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก (Third Party or Public 
Liability Insurance) และประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) และ (ฉ) ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำร
ด ำเนินกำรตำมปกตขิองโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ หรอืโครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (แลว้แต่กรณี) ซึ่ง
ไมใ่ช่เป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้โดยเฉพำะเนื่องจำกเป็นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุน ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยดงัต่อไปนี้จะไม่น ำมำหกัออกจำกรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำร SJ Infinite I หรอืโครงกำรบำงนำ (แล้วแต่กรณี) (1) ค่ำผู้ประเมนิรำคำทรพัย์สนิ ค่ำผู้สอบบญัช ี
ค่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ค่ำธรรมเนียมทรสัต ีค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัและด ำรงหน่วยทรสัต์
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีจ่ะต้องจ่ำยให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ค่ำธรรมเนียมในกำรออกเช็คหรือโอนเงนิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์  รวม
ตลอดจน ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีห่ำกกองทรสัต์มไิดเ้ป็นเจำ้ของทรพัยส์นิไมจ่ ำเป็นตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว (2) รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนทำงบญัชี
ทีย่งัไม่รบัรูจ้ำกกำรประเมนิรำคำทรพัย์สนิ (3) ค่ำใชจ่้ำยทีจ่ดัเป็นค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุน (Capital Expenditure) (4) ต้นทุนทำงกำรเงนิของ
กองทรสัต์ รวมทัง้ดอกเบี้ยจ่ำย (5) กำรจ่ำยช ำระคืนเงนิต้นตำมที่ระบุในสญัญำเงนิกู้  (6) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดักำรประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ รวมทัง้กำรตัง้ที่ปรกึษำต่ำงๆ ของกองทรสัต์ที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินเรื่องดงักล่ำว (7) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และ (8) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรดแูลทรพัยส์นิในส่วนทีไ่มเ่ป็นสำระส ำคญั ส ำหรบัโครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เท่ำนัน้และตรำบเท่ำทีด่บับลวิเอช
เอ คอรป์อเรชัน่ เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยโ์ครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์  

 

ขอ้มลูผูร้บัประกนั และอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) หรือผู้รบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ไดก้่อตัง้ขึน้ในวนัที ่25 กนัยำยน 2550 โดยมทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้ ณ สิน้งวดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2557 จ ำนวน 963.89 ล้ำนบำท และไดม้กีำรจ ำหน่ำยหุ้นเพิม่ทุนในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2558 ท ำใหม้ทีุนจดทะเบยีน ณ สิ้นงวดวนัที่ 30 
มถุินำยน 2558 จ ำนวน 1,431.23 ลำ้นบำท และมทีุนเรยีกช ำระแลว้ จ ำนวน 1,314.40 ลำ้นบำท โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำคลงัสนิคำ้ 
ศนูยก์ระจำย สนิคำ้ และโรงงำนเพือ่ใหเ้ช่ำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ จำกกำรทีด่บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ไดเ้ขำ้ไปซื้อหุน้ของบรษิัท เหม
รำชพฒันำทีด่นิ จ ำกดั (มหำชน) (“เหมรำชฯ”) และไดม้ำซึ่งหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 92.88 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทัเหมรำชฯ เมือ่วนัที ่
20 เมษำยน 2558 นัน้ ถอืเป็นกำรต่อยอดธุรกจิครัง้ส ำคญัของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ เนื่องจำกท ำให้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ครบวงจรมำกขึ้น ทัง้ในด้ำนธุรกิจนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งถือเป็นกำรขยำยธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical 
Integration) และธุรกจิโรงงำน และคลงัสนิคำ้ส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ ซึง่ถอืเป็นกำรขยำยธุรกจิในแนวรำบ (Horizontal Integration) และยงัเป็นผล
ใหม้ฐีำนรำยไดป้ระจ ำทีส่งูจำกธุรกจิใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคและธุรกจิไฟฟ้ำทีบ่รษิทัเหมรำชฯ ไดร้่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรผลติไฟฟ้ำชัน้
น ำทีห่ลำกหลำย ทัง้นี้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืของหุน้กู ้(Credit Rating) 
โดยบรษิทั ฟิทช ์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดเ้ป็น BBB+ (tha) เมือ่วนัที ่19 พฤษภำคม 2558  

โดยจำกกำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนฐำนะทำงกำรเงนิ และกระแสเงนิสดทำงผูจ้ดักำรกองทรสัต์และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิมคีวำมเหน็ว่ำ 
ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ เป็นบรษิทัทีม่ผีลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบัทีด่แีละมฐีำนะทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
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มลูค่าทรพัยสิ์นและราคาประเมิน 

มลูค่ำและรำคำประเมนิของทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรก มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ทรพัยสิ์นประเภท
ท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง
และงานระบบใน

โครงการ 

รปูแบบการ
ลงทุน/
ประเภท 

มลูค่าสงูสดุท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุน* 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินวิธีการรายได้ 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินตาม 
วิธีคิดต้นทุนทดแทน (ล้านบาท ) 

บริษทั ทีเอพี แวลู
เอชัน่ จ ากดั** 

บริษทั 
แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั*** 

บริษทั ทีเอพี แวลู
เอชัน่ จ ากดั** 

บริษทั 
แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั*** 

โครงกำร เอสเจ 
อนิฟินิท วนั บสิ
ซเินส คอมเพลก็ซ์  

กรรมสทิธิใ์น
ทีด่นิพรอ้ม
สิง่ปลกูสรำ้ง 

2,110.8 1,965 1,904 1,840 1,855 

โครงกำร บำงนำ บสิ
ซเินส คอมเพลก็ซ ์

สทิธกิำรเช่ำ
ทีด่นิ และ 

กรรมสทิธิใ์น
สิง่ปลกูสรำ้ง 

279.2 266 258 199 193 

รวม 2,390 2,231 2,162 2,039 2,048 
หมำยเหตุ:  * ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัตัง้กองทรสัต ์และค่ำใชจ้่ำยธุรกรรมต่ำงๆ 
 ** รำคำประเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิทั ทเีอพ ีแวลเูอชัน่ จ ำกดั ณ วนัที ่7 พฤษภำคม 2558  
 *** รำคำประเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ำกดั ณ วนัที ่30 เมษำยน 2558 

 

การจดัหาผลประโยชน์ 

WHAREM ในฐำนะผูก้่อตัง้ทรสัต์และผูจ้ดักำรกองทรสัต์ (REIT Manager) มนีโยบำยในกำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิดงันี้ 

 กำรบรหิำรทรพัย์สนิ ผูจ้ดักำรกองทรสัต์และทรสัตจีะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ในแต่ละปี โดยเปรยีบเทยีบกบั
งบประมำณประจ ำปีรวมถึงผลประกอบกำรของกองทรสัต์ในอดตี  เพื่อให้กองทรสัต์ได้รบัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน หำกผล
ประกอบกำรของกองทรสัต์ไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะวเิครำะหเ์พือ่หำสำเหตุรวมถงึปรบัปรุงและ
พฒันำแผนกำรด ำเนินงำน เพือ่ใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีค่ำดกำรณ์ 

 กำรก ำหนดค่ำเช่ำใหเ้หมำะสม 
 กำรพฒันำประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน พรอ้มทัง้ควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 
 กำรเพิม่ศกัยภำพของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนโดยกำรดแูลรกัษำพืน้ทีข่องโครงกำรและพฒันำปรบัปรุงภำพลกัษณ์ของ

ทรพัยส์นิ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวออกใหเ้ช่ำ โดยในเบือ้งตน้จะแต่งตัง้ บรษิทั ซบี ีรชิำรด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ใหเ้ป็น
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ (Property Manager) และเป็นนำยหน้ำ (Agency) ในกำรจดัหำผูเ้ช่ำในโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส 
คอมเพลก็ซ์ และแต่งตัง้ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ (Property Manager) ในโครงกำร บำงนำ บสิซเินส 
คอมเพลก็ซ์ ตำมล ำดบั ตำมนโยบำยของผูจ้ดักำรกองทรสัต์  

จำกรปูแบบกำรจดัหำผลประโยชน์ทีไ่ดก้ล่ำวไปแลว้ รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดหลกัทีก่องทรสัต์จะไดร้บัจำกกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ที่
กองทรสัต์ลงทุนครัง้แรกไดแ้ก่ รำยไดค้่ำเช่ำพื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำน และรำยไดค้่ำเช่ำพื้นทีเ่ชงิพำณิชย์ โดยจะแบ่งออกเป็นสญัญำเช่ำและ
สญัญำบรกิำร ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำมำตรฐำนระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งมกีำรก ำหนดค่ำเช่ำแบบคงทีต่ลอดสญัญำเช่ำ ในส่วนของสญัญำเช่ำ
ระยะยำวกว่ำ 3 ปี ซึง่มใีชก้บัผูเ้ช่ำเพยีงไมก่ีร่ำยนัน้ จะมกีำรขึน้ค่ำเช่ำเป็นล ำดบัขัน้ระหว่ำงช่วงอำยุสญัญำ 

อย่ำงไรกด็ ีกองทรสัต์จะยนิยอมใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์ใชพ้ืน้ทีใ่นโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นทีต่ ัง้ของส ำนักงำน
ของผูจ้ดักำรกองทรสัต์และเป็นสถำนทีป่ระชุมต่ำงๆ ในกจิกำรของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่ำใชส้ถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค และ
ค่ำใชจ้่ำยใดๆ จำกผูจ้ดักำรกองทรสัต์ 
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กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

โครงกำรตัง้อยู่ท่ำมกลำงส ำนกังำนใหญ่ของกลุ่มธุรกจิในอุตสำหกรรมพลงังำน โทรคมนำคม สือ่สำร และธนำคำร ซึง่มกีำรขยำยธุรกจิอย่ำง
ต่อเนื่อง จงึมคีวำมตอ้งกำรพืน้ทีส่ ำนกังำนเพือ่รองรบักำรขยำยตวัอยู่เสมอ นอกจำกนี้ ยงัมบีรษิทัทีอ่ยู่ในกระบวนกำรสำยกำรผลติ (Supply 
Chain) ของกลุ่มธุรกจิดงักล่ำว ทีต่อ้งกำรโยกยำ้ยพืน้ทีใ่นกำรใหบ้รกิำรมำอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิต่อทำงธุรกจิ 

โครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยไดแ้ก่กลุ่มบรษิทัขำ้มชำติ (MNCs) ซึ่งมำตัง้ฐำนกำรผลติในประเทศไทย และมคีวำมต้องกำรพื้นที่ส ำนักงำนที่อยู่
ท่ำมกลำงศนูยก์ระจำยสนิคำ้ ศนูยก์ำรแสดงสนิคำ้ และกำรเดนิทำงสญัจรสำมำรถท ำไดส้ะดวก   

 

ช่องทางการจ าหน่าย 

โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้บรษิัท ซบีอีำร์อี (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้มปีระสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ ให้เป็น
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ (Property Manager) เพื่อท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรทีด่นิและอำคำรในโครงกำรและจดัหำผูส้นใจทีจ่ะเช่ำพื้นทีข่อง
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรก  

โครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรโครงกำรดงักล่ำว เนื่องจำกดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มสีำยสมัพนัธ์อนัดี
กบักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีใ่ชบ้รกิำรอำคำรคลงัสนิคำ้ในพืน้ทีด่งักล่ำว 

 

การจดัหาผลิตภณัฑ ์

กำรลงทุนของกองทรสัต์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกำศ และค ำสัง่ที่เกี่ยวขอ้ง ตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป นโยบำยกำรลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 

นโยบำยกำรลงทุนและประเภททรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์จะลงทุน 

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทางตรง 

กองทรสัต์มนีโยบำยกำรลงทุนในทรพัย์สินหลกัประเภทอสงัหำริมทรพัย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์ (รวมถึงสิทธิกำรเช่ำช่วง
อสงัหำรมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหำรมิทรพัย์ดงักล่ำว ซึ่งรวมถงึสิง่ปลูกสรำ้งและทรพัย์สนิอื่นๆ 
อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอำคำร เครื่องมอื อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำรและทรพัย์สนิอื่นที่ เกีย่วขอ้ง เกีย่วเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชน์ของอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว ประเภททรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน ไดแ้ก่  อำคำรส ำนักงำน อสงัหำรมิทรพัย์อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ
กำรสนับสนุนหรือส่งเสรมิธุรกิจพฒันำและให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ และทรพัย์สนิอื่นใดที่อำจส่ง เสริมกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ของ
กองทรสัต์ โดยมหีลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงันี้ 

1. กองทรสัต์จะตอ้งลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่ไดม้ำซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 
2. อสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนและไดม้ำตอ้งไมอ่ยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิำทใดๆ 
3. กำรท ำสญัญำเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนนัน้ ตอ้งไมม่ขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ ทีอ่ำจมผีลใหก้องทรสัต์

ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยใ์นรำคำยุตธิรรม (ในขณะทีม่กีำรจ ำหน่ำย) 
4. อสงัหำรมิทรพัย์ที่ไดม้ำต้องพร้อมจะน ำไปจดัหำประโยชน์ คดิเป็นมูลค่ำรวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละเจด็สบิห้ำ (75) ของมลูค่ำ

หน่วยทรสัต์ทีข่ออนุญำตเสนอขำยรวมทัง้จ ำนวนเงนิกูย้มื ทัง้นี้ กองทรสัต์อำจลงทุนในโครงกำรทีย่งัก่อสรำ้งไม่แลว้เสรจ็ได ้โดย
มลูค่ำของเงนิลงทุนทีจ่ะท ำใหไ้ด้มำและใชพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ใหแ้ล้วเสรจ็เพื่อน ำไปจดัหำประโยชน์ ต้องไม่เกินรอ้ยละสบิ 
(10) ของมูลค่ำทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ (ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่ำจะมเีงนิทุนหมุนเวยีน
เพยีงพอเพือ่กำรพฒันำดงักล่ำว โดยไมก่ระทบกบัควำมอยู่รอดของกองทรสัต์ดว้ย 

5. อสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนตอ้งผ่ำนกำรประเมนิมลูค่ำ 
6. อสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ไดม้ำตอ้งมมีลูค่ำรวมกนัไมน้่อยกว่ำหำ้รอ้ยลำ้น (500,000,000) บำท 
7. ในกรณทีีก่องทรสัต์จะลงทุนเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สทิธคิรอบครองโดยกำรเช่ำช่วงอสงัหำรมิทรพัย ์หรอื เช่ำอำคำร หรอื โรงเรอืน หรอื

สิง่ปลูกสรำ้งที่ผู้ใหเ้ช่ำมไิดเ้ป็นเจ้ำของกรรมสทิธิต์ำมโฉนดทีด่นิหรอืผูม้สีทิธคิรอบครองตำมหนังสอืรบัรองกำรท ำประโยชน์  
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ต้องจดัใหม้บีรษิทัประกนัภยัเป็นผูร้บัประกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรบอกเลกิสญัญำของเจำ้ของ
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อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืผูม้สีทิธคิรอบครองดงักล่ำว หำกผูจ้ดักำรกองทรสัต์มไิดจ้ดัใหม้กีำรรบัประกนัควำมเสยีหำยเพื่อป้องกนั
ควำมเสยีหำย 

8. ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มำซึ่งกรรมสิทธิใ์นอสังหำริมทรัพย์ และผู้จ ัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหำผลประโยชน์จำก
อสงัหำริมทรพัย์ดงักล่ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำของเดมิ ผู้จดักำรกองทรสัต์ต้องก ำหนดค่ำเช่ำที่เรียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมใน
ลกัษณะทีเ่ป็นธรรมเนียมทำงคำ้ปกตเิสมอืนเป็นกำรท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้ทัว่ไปทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก 

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทางออ้ม 

กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมทีก่ ำหนดไว้ผ่ำนกำรถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อด ำเนินกำรในลกัษณะเดยีวกนักบั
กองทรสัต์ โดยกำรลงทุนดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. กองทรสัต์ต้องถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่ำวไม่น้อยกว่ำร้อยละเกำ้สบิเกำ้ (99) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและไม่น้อย
กว่ำรอ้ยละเกำ้สบิเกำ้ (99) ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2. แสดงไดว้่ำมมีำตรกำรหรอืกลไกทีจ่ะท ำใหท้รสัตแีละผูจ้ดักำรกองทรสัต์สำมำรถดแูลและควบคุมใหบ้รษิทัดงักล่ำวมกีำรประกอบ
กจิกำรเป็นไปตำมสญัญำนี้ และหลกัเกณฑ์ในประกำศ ทจ. 49/2555 และประกำศอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนดในท ำนองเดยีวกบักรณทีีก่องทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทำงตรง 

 

การแข่งขนั 

อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำในเขตพืน้ทีบ่รเิวณพหลโยธนิและวภิำวดรีงัสติ 

จำกกำรส ำรวจตลำดอำคำรส ำนักงำนพื้นที่บรเิวณพหลโยธนิและวภิำวดรีงัสติ  ณ สิ้นปี 2557 พบว่ำมจี ำนวนอุปทำนรวมรำว 324,754 
ตำรำงเมตร จำกทัง้หมด 18 อำคำร อุปทำนส่วนใหญ่รำว 318,907.92 ตำรำงเมตร เป็นอุปทำนจำกอำคำรทีไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิำรก่อนปี พ.ศ. 
2554 ในปี 2557 มอีำคำรส ำนักงำนเปิดใหม่ ไดแ้ก่ เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิเนสคอมเพลก็ซ์ อุปทำนอำคำรส ำนักงำนทีม่อีำยุน้อยทีสุ่ด มี
พืน้ทีร่ำว 21,673 ตำรำงเมตร โดยอำคำรนี้เดมิไดใ้ชช้ือ่ว่ำอำคำรอคิวินอกซ์ ด ิออฟฟิศ เพลส ตัง้อยู่บรเิวณแยกถนนพหลโยธนิตดักบัถนน
วภิำวด-ีรงัสติ ตวัอำคำรมคีวำมสงู 30 ชัน้ ตัง้อยู่ห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำบทีเีอสจตุจกัรประมำณ 350 เมตร และคำดว่ำจะมโีครงกำรอำคำร
ส ำนักงำนใหเ้ช่ำเกดิขึน้เพิม่อกี 1 อำคำรภำยในปีพ.ศ. 2560 โดยอำคำรดงักล่ำวมพีื้นทีใ่หเ้ช่ำรำว 12,250 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บนบรเิวณ
ถนนพหลโยธนิ  

เมือ่พจิำรณำอุปสงคแ์ละอตัรำกำรเช่ำในพื้นทีพ่บว่ำ อำคำรส ำนักงำนในพื้นทีพ่หลโยธนิและวภิำวดรีงัสิต ณ สิ้นปี 2557 ไดถู้กเช่ำคดิเป็น
พืน้ทีป่ระมำณ 300,711 ตำรำงเมตรจำกพืน้ทีอุ่ปทำนทัง้หมด 324,754 ตำรำงเมตร คดิเป็นอตัรำกำรเช่ำประมำณรอ้ยละ 92.6 โดยมพีื้นที่
อำคำรส ำนกังำนว่ำงประมำณ 24,043 ตำรำงเมตรโดยอตัรำกำรเช่ำปรบัลงจำกปี พ.ศ. 2556 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 95.5 เนื่องจำกมอุีปทำนอำคำร
ส ำนกังำนใหม่เพิม่เขำ้มำ และยงัมพีื้นทีเ่หลอืว่ำงใหเ้ช่ำ อย่ำงไรกต็ำมจ ำนวนกำรใชพ้ื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำนเพิม่ขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2556 มี
กำรใชพ้ืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำนรำว 289,443 ตำรำงเมตร โดยคดิเป็นจ ำนวนพืน้ทีท่ีถู่กเช่ำเพิม่ประมำณ 9,702 ตำรำงเมตรในปี พ.ศ. 2557 

เมื่อจ ำแนกประเภทของ อุปทำน อุปสงค์ ของอำคำรส ำนักงำนตำมเกรดอำคำร ณ สิ้นปี 2557 แล้ว พบอำคำรส ำนักงำนเกรดบโีดยมี
อุปทำนทัง้สิ้นประมำณ 198,669 ตำรำงเมตรจำกอำคำรทัง้หมด 14 อำคำร คดิเป็นรอ้ยละ 61 ของพื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำนในพื้นทีด่งักล่ำว
ทัง้หมด ส่วนทีเ่หลอือกีรำว 126,085 ตำรำงเมตรหรอืรอ้ยละ 39 จำกอำคำรส ำนักงำน 4 อำคำรเป็นพื้นอำคำรส ำนักงำนเกรดเอ ในขณะที่
อตัรำกำรใชพ้ื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำนเกรดเอ มอีตัรำกำรใชพ้ื้นที่สูงถึงรำวร้อยละ 96.7 ส่วนเกรดบอียู่ทีร่ ้อยละ 90.1 พื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำน
เกรดเอถูกเช่ำไปรำว 121,953 ตำรำงเมตร มพีื้นทีว่่ำงเพยีง 4,132 ตำรำงเมตร ส่วนพื้นทีอ่ำคำรส ำนักงำนเกรดบถีูกเช่ำไปรำว 178,758 
ตำรำงเมตร มพีืน้ทีว่่ำงรำว 19,911 ตำรำงเมตร  

ดำ้นอตัรำค่ำเช่ำจำกกำรส ำรวจในช่วงสิน้ปี พ.ศ. 2557 อตัรำค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนเฉลีย่อยู่ที ่519 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ปรบัขึน้ใน
อตัรำร้อยละ 5.1 จำกปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ที ่494 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน อำคำรส ำนักงำนเกรดเอมอีตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ยอยู่ที่รำว 656 
บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ปรบัตวัเพิม่ขึ้นในอตัรำรอ้ยละ 2.8 จำกปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่ 638 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ส่วนอำคำร
ส ำนกังำนเกรดบ ีมรีำคำค่ำเช่ำเฉลีย่อยู่ทีร่ำว 480 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 6.9 จำกปี พ.ศ. 2556 ทีอ่ยู่ที ่
449 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน  
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อาคารส านักงานในบรเิวณใกลเ้คยีง ทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัโครงการเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (ขนาดพื้นทีเ่ช่ามากกว่า 
20,000 ตร.ม.) 

 บริเวณ พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) อตัราการเช่า 
อตัราค่าเช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
รสำ ทำวเวอร ์1  ถนนพหลโยธนิ 21,700 100.0% 600.00 
รสำ ทำวเวอร ์2 ถนนพหลโยธนิ 24,000 98.8% 725.00 
ชนิวตัรทำวเวอร ์3  ถนนพหลโยธนิ 43,000 95.2% 600.00 
ปิยวรรณทำวเวอร ์ ถนนพหลโยธนิ 21,700 100.0% 425.00 
ซนัทำวเวอร ์เอ  ถนนวภิำวด ี 24,605 100.0% 650.00 
ซนัทำวเวอร ์บ ี ถนนวภิำวด ี 34,480 94.9% 650.00 
เลำ้ เป้ง หงวน  ถนนวภิำวด ี 31,564 100.0% 525.00 
ทีม่ำ:  ฝำ่ยวจิยัและทีป่รกึษำกำรพฒันำโครงกำร บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

แนวโน้มธุรกจิอาคารส านกังานใหเ้ช่าบรเิวณพหลโยธนิและวภิาวดรีงัสติ 

ส ำหรบัแนวโน้มในอนำคต อตัรำกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนยงัคงในอตัรำทีน่่ำพงึพอใจ กล่ำวคอื โดย ณ สิ้นปี 2557 มอีตัรำกำรเช่ำทีสู่งถึง
รอ้ยละ 92.6 และมพีืน้ทีว่่ำงเหลอืใหเ้ช่ำเพยีงแค่ 24,043 ตำรำงเมตร ในขณะทีอ่ตัรำกำรใชพ้ื้นทีโ่ดยเฉลีย่ต่อปี ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 สูงกว่ำ 
10,000 ตำรำงเมตร พืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำนใหมท่ีจ่ะแลว้เสรจ็อกีภำยใน 2 ปี มพีืน้ทีเ่พยีงแค่ 12,250 ตำรำงเมตร ซึ่งไม่น่ำจะกระทบต่อยอด
พืน้ทีค่งเหลอืในปจัจุบนั 

ในส่วนอตัรำกำรเช่ำ มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึ้น โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 อตัรำค่ำเช่ำปรบัตวัเพิม่ขึ้นเฉลีย่ในอตัรำร้อยละ 5.1 ซึ่งคำดว่ำ
อตัรำค่ำเช่ำจะปรบัตวัสงูกว่ำนี้ในอกี 3 – 4 ปีขำ้งหน้ำ เนื่องจำกกำรพฒันำทีด่นิเพือ่ใชเ้ป็นพืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำในบรเิวณนี้ค่อนขำ้ง
น้อย กำรพฒันำระบบขนส่งมวลชนระบบรำงในบรเิวณพื้นที่ศกึษำจะเพิม่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำง  อีกทัง้กำรขยำยตัวของเมอืงใน
อนำคต น่ำจะส่งผลใหก้ำรพฒันำอำคำรส ำนกังำนในบรเิวณนี้มแีนวโน้มดขีึน้เรือ่ยๆ 

อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำในเขตพืน้ทีบ่รเิวณบำงนำ-ตรำด 

จำกกำรส ำรวจตลำดอำคำรส ำนกังำนพืน้ทีบ่รเิวณบำงนำ-ตรำด ณ สิน้ปี 2557 พบว่ำมจี ำนวนอุปทำนรวมรำว189,129.05 ตำรำงเมตร จำก
ทัง้หมด 11 อำคำร อุปทำนทัง้หมดเป็นอุปทำนจำกอำคำรทีไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิำรก่อนปี พ.ศ. 2554 และเป็นอำคำรส ำนกังำนเกรดบทีัง้หมด โดย
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2557 ไมพ่บอุปทำนเพิม่เตมิเขำ้มำในบรเิวณนี้แต่อย่ำงใด อย่ำงไรกต็ำมคำดว่ำจะมโีครงกำรอำคำร
ส ำนกังำนใหเ้ช่ำเกดิขึน้เพิม่อกี 1 อำคำรภำยในปี พ.ศ. 2559 โดยอำคำรแห่งนี้มพีื้นทีใ่หเ้ช่ำรำว 31,880 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่บนบรเิวณแยก
ตดัถนนสุขมุวทิ กบัถนนบำงนำ-ตรำด  

เมือ่พจิำรณำอุปสงคแ์ละอตัรำกำรเช่ำในพื้นทีพ่บว่ำ อำคำรส ำนักงำนในพื้นทีบ่ำงนำ-ตรำด ณ สิ้นปี 2557 ไดถู้กเช่ำคดิเป็นพื้นทีป่ระมำณ 
176,488 ตำรำงเมตร จำกพื้นที่อุปทำนทัง้หมด 189,029 ตำรำงเมตร คิดเป็นอัตรำกำรเช่ำประมำณร้อยละ 93.4 โดยมีพื้นที่อำคำร
ส ำนกังำนว่ำงประมำณ 12,541 ตำรำงเมตรโดยอตัรำกำรเช่ำปรบัขึน้จำกปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 92.4 ในขณะทีส่่วนของรำคำค่ำเช่ำ
อำคำรส ำนกังำนเฉลีย่มกีำรปรบัขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 เฉลีย่อยู่ที ่400 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ปรบัขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 
5.3 จำกปี พ.ศ. 2556 ซึง่อยู่ที ่380 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน  
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อาคารส านกังานในบรเิวณบางนา ทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัโครงการบางนา บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

 บริเวณ พืน้ท่ีเช่า (ตร.ม.) อตัราการเช่า 
อตัราค่าเช่า 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
เนชัน่ ทำวเวอร ์ 44,719.05 90.4 490 เนชัน่ ทำวเวอร ์
ไพโรจน์กจิจำ ทำวเวอร ์ 20,890.00 84.8 350 ไพโรจน์กจิจำ ทำวเวอร ์
เอม็ ด ีทำวเวอร ์ 20,934.00 98.6 450 เอม็ ด ีทำวเวอร ์
เอม็ อ ีซ ีทำวเวอร ์ 18,560.00 87.8 450 เอม็ อ ีซ ีทำวเวอร ์
แอมเพลิ ทำวเวอร ์ 18,000.00 89.2 500 แอมเพลิ ทำวเวอร ์
บำงนำ ทำวเวอร ์เอ 17,918.00 99.3 480 บำงนำ ทำวเวอร ์เอ 
บำงนำ ทำวเวอร ์บ ี 13,700.00 100.0 480 บำงนำ ทำวเวอร ์บ ี
บำงนำ ทำวเวอร ์ซ ี 9,410.00 100.0 480 บำงนำ ทำวเวอร ์ซ ี
อำคำร กุหลำบ 8,746.00 96.0 350 อำคำร กุหลำบ 
อำคำร เอ. พ.ี นครนิทร ์ 8,672.00 62.5 250 อำคำร เอ. พ.ี นครนิทร ์
อำคำรเตยีวฮง บำงนำ 7,580.00 85.2 350 อำคำรเตยีวฮง บำงนำ 
ทีม่ำ:  ฝำ่ยวจิยัและทีป่รกึษำกำรพฒันำโครงกำร บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชำรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

แนวโน้มธุรกจิอาคารส านกังานใหเ้ช่าบรเิวณบางนา-ตราด 

แนวโน้มธุรกจิอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำในกรุงเทพมหำนครค่อนขำ้งดมีำก ทัง้นี้เนื่องจำกอุปทำนมจี ำนวนน้อยและอุปสงค์เพิม่ขึน้ ท ำใหพ้ื้นที่
เหลอืส ำหรบัเช่ำมน้ีอย ส่งผลใหร้ำคำค่ำเช่ำมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้ในระยะเวลำ 3-5 ปี จำกกำรทีอุ่ปทำนอำคำรส ำนักงำนเริม่ขำดแคลน 
และทีด่นิส ำหรบักำรพฒันำในบรเิวณศนูยก์ลำงธุรกจิขำดแคลน หรอื หำกหำไดก้ม็รีำคำแพง จะส่งผลใหท้ ำเลรอบนอกศูนย์กลำงธุรกจิทีม่ ี
กำรเดนิทำงเขำ้สู่เมอืงสะดวกปรบัตวัดขี ึ้น บำงนำทีจ่รงิแลว้มใิช่บรเิวณที่เป็นทีน่ิยมดำ้นอำคำรส ำนักงำน หำกแต่กำรก่อสร้ำงสนำมบนิ
สุวรรณภูมิ อีกทัง้กำรพัฒนำของทำงภำคเอกชน ส่งเสริมให้บริเวณนี้ เริ่มมีควำมสะดวก อีกทัง้บริเวณนี้ย ังเป็นบริเวณที่ใกล้นิคม
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั นิคมอุตสำหกรรมบำงป ูนิคมอุตสำหกรรมบำงประกง  

นอกจำกนี้บำงนำยงัอยู่ใจกลำงระหว่ำงอสีเทริ์นซบีอร์ด และ กรุงเทพมหำนคร ส่งผลใหบ้รเิวณนี้เป็นที่น่ำสนใจส ำหรบักำรจดัตัง้อำคำร
ส ำนักงำนที่มฐีำนกำรผลติในนิคมบรเิวณนัน้ๆ อุปทำนคงเหลอื ณ บรเิวณนี้เหลอืเพยีง 12,541 ตำรำงเมตร ส่งผลให้นักพฒันำอำคำร
ส ำนกังำนมองว่ำบรเิวณนี้มโีอกำส จงึเตรยีมพฒันำอำคำรส ำนกังำนในบรเิวณนี้  ระดบัรำคำค่ำเช่ำค่อนขำ้งปรบัตวัสูงขึน้อย่ำงรวดเรว็ โดย
ปรบัขึ้นในอตัรำร้อยละ 5.2 จำกปีที่ผ่ำนมำ อยู่ทีร่ะดบั 400 บำท ต่อ ตำรำงเมตร และคำดว่ำระดบัรำคำจะปรบัตวัขึน้สูงกว่ำนี้ในอนำคต 
เนื่องจำกระดบัรำคำค่ำเช่ำของโครงกำรทีจ่ะเปิดใหมค่วรเปิดรำคำเสนอไม่ต ่ำกว่ำ 600 บำท ต่อ ตำรำงเมตร จงึจะคุม้ค่ำทุน ส่งผลใหร้ำคำ
ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนในบรเิวณนี้ปรบัตวัเพิม่อย่ำงแน่นอน 

 

โครงการในอนาคต ไมม่ ี

 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

เนื่องจำกดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ในฐำนะผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ตำมควำมสมัพนัธ์เชงิกำรถอืหุน้กบัผูจ้ดักำรกองทรสัต์ตำมทีไ่ดร้ะบุไวข้ำ้งต้น ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์ ในกรณีที่จะมีกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้บริหำร
อสงัหำรมิทรพัย ์กองทรสัต์จะมกีำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไปของกองทรสัต์ในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยม์ดีงัต่อไปนี้ 
1.1 ในกำรท ำธุรกรรม จะมกีำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี

ทีสุ่ดของกองทรสัต์ 
1.2 ธุรกรรมทีก่องทรสัต์จะท ำกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยจ์ะตอ้งเป็นธุรกรรมทีใ่ชร้ำคำทีม่คีวำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
1.3 บุคคลทีม่สี่วนไดเ้สยีกบักำรท ำธุรกรรมไมว่่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มจะตอ้งไมเ่ขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรพจิำรณำและตดัสนิใจเขำ้ท ำ

ธุรกรรม 
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1.4 กำรคดิค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัต์กบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ ต้องใชร้ำคำและอตัรำทีเ่ป็นธรรม
และมคีวำมสมเหตุสมผล 

2. กำรอนุมตักิำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัต์กบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยต์อ้งผ่ำนกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
2.1 ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทรสัตวี่ำเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.2 ในกรณทีีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำ 1 (หนึ่ง)ลำ้นบำท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 (ศนูยจ์ุดศนูยส์ำม) ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทรสัต์ แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
2.3 ในกรณทีีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีลูค่ำตัง้แต่ 20 (ยีส่บิ) ลำ้นบำทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 (สำม) ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ 

แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี้ ในกรณทีีธุ่รกรรมทีก่องทรสัต์ท ำกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์เป็นกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั กำรค ำนวณมลูค่ำ
จะค ำนวณตำมมลูค่ำกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ัง้หมดของแต่ละโครงกำรทีท่ ำใหโ้ครงกำรนัน้ๆ พรอ้มจะหำรำยไดซ้ึง่
รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงกำรนัน้ดว้ย 

3. นโยบำยกำรท ำรำยกำรกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์
3.1 กำรท ำธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ระหว่ำงกองทรสัต์กบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์จะตอ้งกระท ำภำยใตเ้งือ่นไขทีม่คีวำมเป็นธรรม

และมคีวำมเหมำะสมและเป็นไปตำมเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยหลกัทรพัย์ 
3.2 นอกจำกนี้กองทรสัต์จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมทีท่ ำกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยต่์อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำด

หลกัทรพัย ์รวมทัง้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของกองทรสัต์ทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละในรำยงำนประจ ำปี
ของกองทรสัต์ดว้ย 

4. แนวทำงกำรก ำกบัดแูล เพือ่ป้องกนัปญัหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ อนัเนื่องมำจำกอสงัหำรมิทรพัยอ์ืน่ภำยใตก้ำรจดักำรของ
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ำจแขง่ขนัในทำงธุรกจิกบัอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต ์
เนื่องจำก โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นส่วนหนึ่งโครงกำรอำคำรส ำนักงำน (Office Farm) ซึ่งทำงดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ในฐำนะเจำ้ของทรพัยส์นิหลกัและในฐำนะผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ก ำลงัด ำเนินกำรพฒันำอำคำรส ำนกังำนเพิม่เตมิบนพื้นที่
ดำ้นหลงัอำคำร โดยคำดกำรณ์ว่ำจะใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้งประมำณ 4-5 ปี ดงันัน้ เมือ่โครงกำรแลว้เสรจ็ จงึอำจเกดิควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ในกำรจดัหำผูเ้ช่ำระหว่ำงอำคำรส ำนกังำนทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนและอำคำรส ำนักงำนทีพ่ฒันำขึน้ใหม่ได ้ดงันัน้ เพื่อเป็น
กำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์นัน้  บรษิทัฯ และดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ไดต้กลงในสญัญำตก
ลงกระท ำกำรดงัต่อไปนี้ 
4.1 ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จะไมต่ดิต่อ ชกัจงู หรอืด ำเนินกำรใดๆ เพือ่ใหผู้เ้ช่ำพื้นทีใ่นโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

เลกิสญัญำเช่ำเพือ่มำเช่ำพืน้ทีใ่นโครงกำรขยำยแทน  
4.2 ในกำรจดัหำผูเ้ช่ำเพือ่เช่ำพืน้ทีใ่นโครงกำรขยำยดงักล่ำว ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตกลงจะไม่เป็นผูด้ ำเนินกำรดงักล่ำวเอง 

แต่จะว่ำจำ้งตวัแทนหรอืนำยหน้ำ (Agency) เพื่อเป็นผูจ้ดัหำผู้เช่ำในโครงกำรขยำย แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถงึพื้นที่เช่ำในโครงกำร
ขยำยในส่วนทีด่บับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จะเป็นผูเ้ช่ำเอง 

อกีทัง้ กองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะเขำ้ลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ (“โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำน”) ก่อนบุคคลอื่น ภำยใต้
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำกำรดงันี้ 

( ) โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรส ำนกังำนทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย เป็นเจำ้ของ และ/หรอืมสีทิธกิำรเช่ำแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
ซึ่งตัง้อยู่ในที่ดนิโฉนดเลขที่ 133775 (“โครงกำรบำงนำ 2”) โดยกองทรสัต์มสีทิธทิี่จะเขำ้ลงทุนก่อนบุคคลอื่นโดยไม่จ ำกดั
ระยะเวลำ 

( ) โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอำคำรส ำนกังำนทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย เป็นเจำ้ของ และ/หรอืมสีทิธกิำรเช่ำแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
โดยกองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะเขำ้ลงทุนก่อนบุคคลอื่นภำยในก ำหนดระยะเวลำ 7 (เจด็) ปีนบัแต่วนัทีส่ญัญำมผีลใชบ้งัคบั 

 (สทิธดิงักล่ำวเรยีกว่ำ “สทิธใินกำรซื้อโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำนก่อนบุคคลอื่น”) 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อยประสงค์ทีจ่ะขำย และ/หรอืใหเ้ช่ำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนใหแ้ก่บุคคลใด บรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณ)ี จะท ำหนงัสอืแจง้ค ำเสนอของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ไปยงักองทรสัต์ (“ขอ้เสนอ
ฯ”) โดยระบุขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีส่ ำคญั และรำคำซื้อขำยในเบื้องต้น เพื่อใหก้องทรสัต์พจิำรณำว่ำจะเขำ้ลงทุนในโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำนหรอืไม ่ 
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ทัง้นี้ กำรจดัท ำขอ้เสนอฯ ดงักล่ำวของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยต้องอยู่ภำยใต้กำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 
และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย และสทิธใินกำรซื้อโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนก่อนบุคคลอื่นจะไม่ใช้
บงัคบัในกรณดีงัต่อไปนี้  

( ) กองทรสัต์ใชส้ทิธใินกำรซื้อโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำนก่อนบุคคลอื่นแลว้จะท ำใหบ้รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยตกเป็นผู้
ผดินดัหรอืผดิสญัญำภำยใตส้ญัญำหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ ทีบ่รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเขำ้ท ำก่อนวนัทีล่งนำมในสญัญำนี้ 

( ) บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ไดม้ำภำยหลงัวนัทีท่ ำสญัญำนี้ซึง่มขีอ้ผกูพนัทีจ่ะตอ้งขำยทรพัยส์นิของตนหรอืใหส้ทิธทิีจ่ะซื้อทรพัยส์นิของ
ตนแก่บุคคลอื่นใด หรอื บรษิทัย่อยอนัเกดิจำกกำรทีบ่รษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยเขำ้ร่วมทุนกบับุคคลใดๆ ภำยหลงัวนัทีล่งในสญัญำนี้ 

( ) กรณบีรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย จะจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหรอืใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ เพือ่ร่วมทุนกบับุคคลใดๆ 

2. กองทรสัต์จะแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อเสนอฯ ให้บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) วนันับแต่วนัที่กองทรสัต์ได้รบัขอ้เสนอฯ จำกบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย (แลว้แต่กรณี) หรอืภำยใน
ระยะเวลำอื่นทีคู่่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3. ในกรณทีีก่องทรสัต์รบัขอ้เสนอฯ โดยแจง้ใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณ)ี ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำ 
30 (สำมสบิ) ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำตกลงกระท ำกำรขอ้ 9.3 แลว้ ภำยในระยะเวลำ 60 (หกสบิ) วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ หรอื
บรษิัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ได้รบัหนังสอืจำกกองทรสัต์ หรอืภำยในระยะเวลำอื่นที่คู่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
กองทรัสต์ และบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) จะท ำควำมตกลงรำยละเอียดของรำคำซื้อขำยของโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำน และขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอนัเป็นสำระส ำคญัในกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำน 
รวมทัง้ด ำเนินกำรเรือ่งต่ำงๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์ตำมทีร่ะบุ ไวใ้น
หนังสอืชี้ชวน สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต์ และประกำศที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงกำร
จัดกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว (หำกต้องมี) ทัง้นี้  กำรเข้ำลงทุนในโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนต้องอยู่ภำยใต้กำรพจิำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสั ต์ภำยใต้กฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง 

4. ภำยหลงักำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต์ตำมทีก่ ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำ
กำรข้อ 9.4 แล้ว คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อด ำเนินกำรให้กำรเข้ำลงทุนในโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนของกองทรสัต์เป็นผลส ำเรจ็ภำยในระยะเวลำ 120 (หนึ่งรอ้ยยีส่บิ) วนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์ตำมทีก่ ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำกำรขอ้ 9.4 เสรจ็สิ้น หรอื
ภำยในระยะเวลำอื่นที่คู่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ รวมถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รบัอนุมตัิจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอืหน่วยงำนรำชกำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหก้ำร
ลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำนเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ในกรณทีี ่(1) กองทรสัต์ปฏเิสธไมร่บัขอ้เสนอฯ โดยแจง้ใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำ
ตำมทีก่ ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำกำรขอ้ 9.3 หรอื (2) กองทรสัต์ไมแ่จง้ผลกำรพจิำรณำขอ้เสนอฯ ใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำกำรขอ้ 9.3 หรอื (3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต์ไมอ่นุมตัใิหเ้ขำ้ลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำน หรอื (4) คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้
กำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนส ำเรจ็ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำตกลงกระท ำกำรขอ้ 9.5 
แลว้ คู่สญัญำทัง้ฝำ่ยตกลงใหถ้อืว่ำสทิธขิองกองทรสัต์ทีจ่ะซื้อโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนดงักล่ำวเป็นอนัสิ้นสุดลง และ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) มสีทิธทิีจ่ะขำยหรอืให้เช่ำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนใหแ้ก่บุคคลอื่นได้ โดยมี
เงือ่นไขว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดระยะเวลำทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่ำว แลว้แต่กรณี รำคำและขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขทีเ่ป็นสำระส ำคญัในกำรขำยหรอืใหเ้ช่ำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำนใหแ้ก่บุคคลอื่นจะตอ้งไม่ดไีปกว่ำขอ้เสนอ
ฯ ทีเ่สนอใหแ้ก่กองทรสัต์ 

6. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ได้ท ำค ำเสนอฯ ไปยังกองทรัสต์ภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) ปี นับแต่วันที่โครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนไดร้บัใบรบัรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร (แบบ อ. 6) กองทรสัต์
สำมำรถใช้สิทธใินกำรซื้อโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนก่อนบุคคลอื่นโครงกำรหนึ่งหรอืหลำยโครงกำรของโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยส์ ำนกังำน โดยท ำเป็นค ำเสนอซื้อใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย โดยระบุขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีส่ ำคญั และรำคำ
ซื้อขำยในเบื้องต้น เพื่อให้บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยพจิำรณำว่ำจะให้สทิธแิก่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนในโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ส ำนกังำนหรอืไม ่ และใหน้ ำขอ้ 9.3 ถงึ ขอ้ 9.5 ของสญัญำตกลงกระท ำกำรมำใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเพื่อแจง้ผล
กำรพจิำรณำค ำเสนอซื้อดงักล่ำวใหก้องทรสัต์ทรำบโดยอนุโลม   
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไมม่ ี

 

ปัจจยัเส่ียง 

1. ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัย์ 

1.1 ความเสีย่งเกีย่วกบัการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

บรษิทัฯ เชือ่ว่ำก่อนกำรไดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์ บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตรวจสอบและสอบทำน (Due Diligence) อสงัหำรมิทรพัย์ทีจ่ะ
ไดม้ำในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ สภำพของอสงัหำรมิทรพัย์ พจิำรณำเอกสำรสทิธแิละสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง ควำมเหมำะสมต่ำงๆ ในกำรเขำ้
ลงทุนตำมสมควรแลว้  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ จะไม่มคีวำมช ำรุดบกพร่องใดทีจ่ะต้องใช้
ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนมำกในกำรซ่อมแซม หรอืบ ำรุงรกัษำ หรอืจ่ำยช ำระหนี้อื่นใดต่อบุคคลภำยนอกนอกจำกทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรนี้ รำยงำน
ของผูเ้ชีย่วชำญซึง่บรษิทัฯ พจิำรณำและถอืตำมในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจสอบและสอบทำนอำจมขีอ้ผดิพลำด หรอืขำดตก
บกพร่อง เนื่องจำกควำมช ำรุดบกพร่องบำงประกำรของอสงัหำรมิทรพัย์อำจไม่สำมำรถก ำหนดใหแ้น่ชดัลงไปไดอ้นัเป็นผลมำจำก
ขอบเขตของกำรตรวจสอบ เทคโนโลยหีรอืเทคนิคทีใ่ช ้ตลอดจนปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2 ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
กองทรสัต์มกีำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ ไดแ้ก่ สทิธกิำรเช่ำทีด่นิของโครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (ถนนบำง
นำ-ตรำด กม. 7) ซึ่งมูลค่ำสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์จะลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลอือยู่อนัเนื่องมำจำกกำร
ประเมนิค่ำสทิธกิำรเช่ำ หรอืเนื่องจำกสำเหตุอื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของกองทรสัต์ ดงันัน้ กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำสทิธกิำร
เช่ำดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อมลูค่ำทรพัยส์นิ และมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ 

1.3 ความเสีย่งในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้อาจส่งผลใหผู้เ้ช่าพื้นทีอ่าคารมจี านวนลดลง และการปรบัค่าเช่าอาจไมเ่ป็นไปตามประมาณการ 
กองทรสัต์มรีำยไดห้ลกัจำกกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งแก่ผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งเป็นผูเ้ช่ำพื้นที ่อำคำรส ำนักงำน หำก
ในอนำคตกำรประกอบธุรกจิกำรให้เช่ำดงักล่ำวมกีำรแข่งขนัที่สูงขึน้ โดยผูป้ระกอบกำรรำยอื่นก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกนักบัทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ อำจส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นผูเ้ช่ำในปจัจุบนั หรอือำจเป็นผูเ้ช่ำในอนำคต
ของกองทรสัต์มจี ำนวนเปลีย่นแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อผลประกอบกำรธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะ
ทำงกำรเงนิของกองทรสัต์ 

1.4 ความเสีย่งในการสญูเสยีผูเ้ช่าหลกัอาจท าใหร้ายไดข้องกองทรสัต์เปลีย่นแปลงไป 
โครงกำรทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนในครัง้แรกนี้  มผีูเ้ช่ำหลกัของโครงกำรทีล่งนำมในสญัญำเช่ำและลงนำมในสญัญำจองพื้นทีเ่ช่ำของ
โครงกำร คอื สถำบนัคุม้ครองเงนิฝำก มสีดัส่วนกำรเช่ำพื้นทีอ่ำคำรในโครงกำรเอสเจ อินฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ ร้อยละ 
12.86 และบรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) มสีดัส่วนกำรเช่ำพืน้ทีอ่ำคำรในโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์
รอ้ยละ 8.65 ของพืน้ทีเ่ช่ำอำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ และ บรษิทั ฮติำชเิซลส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั มสีดัส่วนกำร
เช่ำพืน้ทีอ่ำคำรในโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์อยู่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 69.95 ของพืน้ทีเ่ช่ำอำคำรบำงนำ บสิซเินส 
คอมเพลก็ซ์ ดงันัน้ หำกผูเ้ช่ำดงักล่ำวยกเลกิสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ หรอืไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำพื้นที่
และสญัญำให้บรกิำรเมื่อสญัญำครบก ำหนด และกองทรสัต์ไม่สำมำรถหำผู้เช่ำใหม่มำทดแทนผู้ประกอบกำรดงักล่ำวได้  จะส่งผล
กระทบในดำ้นลบต่อธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงนิ และรำยไดข้องกองทรสัต์ 

1.5 ความเสีย่งจากการผดิสญัญาของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ และคู่สญัญาของกองทรสัต์ 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ และ/หรือค่ำบริกำร และกำรบอกเลกิสญัญำเช่ำ และสญัญำบริกำรก่อนครบก ำหนด

ระยะเวลำตำมสญัญำของผูเ้ช่ำ 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ให้เช่ำที่ดนิไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งส่งผลให้กองทรสัต์ไม่สำมำรถหำประโยชน์จำกโครงกำรตำม

วตัถุประสงคใ์นกำรลงทุน 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทรสัต์ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรพัย์สนิของโครงกำร  เนื่องจำกคู่สญัญำไม่ปฏบิตัิตำมสญัญำที่

เกีย่วขอ้งกบักำรลงทุนและกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 
1.6 ความเสีย่งเรือ่งรายไดข้องกองทรสัต์ ภายหลงัภาระผูกพนัในการรบัประกนัรายไดข้องดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตามทีร่ะบุไว้ใน
สญัญาตกลงกระท าการสิ้นสุดลง 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จะเขำ้ท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกบักองทรสัต์ โดยตำมสญัญำดงักล่ำวก ำหนดใหด้บับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ มหีน้ำที่เกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์ที่กองทรสัต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรกอนัได้แก่ โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วนั บสิซเินส คอม
เพลก็ซ์ และโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ โดยดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ตกลงทีจ่ะรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ
ของโครงกำร เอสเจ อินฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็นระยะเวลำ 9 ปีนับแต่วนัที่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนในโครงกำร และของ
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โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นระยะเวลำ 6 ปี นบัแต่วนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนในโครงกำร โดยหำกครบก ำหนดตำมระยะ
รบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำของทัง้สองโครงกำรขำ้งตน้แลว้ (กล่ำวคอื 9 ปีส ำหรบัโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส 
คอมเพลก็ซ์ และ 6 ปีโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์) ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจะเป็นไปตำมผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่
แทจ้รงิของสนิทรพัย ์ซึง่อำจลดลงต ่ำกว่ำก ำไรขัน้ต ่ำทีด่บับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่รบัประกนัไวก้ไ็ด ้และส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงนิของกองทรสัต์ ซึง่ในทำ้ยทีสุ่ดแลว้อำจส่งผลผลกระทบต่อกำรจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ได ้

1.7 ความเสีย่งเกีย่วกบัผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนอาจไมต่่ออายุสญัญาเช่าและการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ 
อสงัหำรมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุน อำจประสบกบัเหตุกำรณ์ที่สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรจะครบก ำหนดอำยุในช่วงเวลำเดยีวกนั 
ควำมถีข่องกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร และวธิกีำรค ำนวณค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร ท ำใหก้องทรสัต์มคีวำมอ่อนไหวต่อควำม
ผนัผวนของรำคำตลำดของค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร ซึ่งในช่วงตลำดขำลงอำจน ำไปสู่กำรมอีำคำรว่ำงมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รำยไดข้อง
กองทรสัต์ลดลง ผูเ้ช่ำทัง้หมดอำจไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร หรือดว้ยสภำวะของตลำด ผูเ้ช่ำอำจต่ออำยุสญัญำเช่ำและ
สญัญำบรกิำร ภำยใต้เงื่อนไขที่กองทรสัต์ไดร้บัประโยชน์ด้อยลงกว่ำทีเ่คยได้รบัตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรที่มอียู่ในปจัจุบนั 
หำกอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรใหม่เมือ่มกีำรต่ออำยุ หรอืเมื่อมกีำรใหเ้ช่ำใหม่ต ่ำกว่ำอตัรำที่คำดว่ำจะไดร้บัอย่ำงมนีัยส ำคญัแลว้ จะ
ส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของกองทรสัต์ นอกจำกนี้ หำกมผีูเ้ช่ำรำยใดบอกเลกิสญัญำเช่ำและ
สญัญำบรกิำร หรอืไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร บรษิทัฯ ไม่สำมำรถรบัประกนัไดว้่ำกองทรสัต์จะสำมำรถน ำอำคำรทีว่่ำง  
ออกใหเ้ช่ำใหมไ่ดด้ว้ยอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรเดมิ 

1.8 ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เมือ่ตอ้งมกีารปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน 
ส ำหรบัธุรกจิกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำน มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมกีำรซ่อมแซม และ/หรอืปรบัปรุงทรพัย์สนิใหดู้ใหม่ ทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัควำมพอใจของลูกคำ้อยู่เสมอ ซึ่งส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิำรและลูกคำ้สนใจเขำ้มำใชบ้รกิำรในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนครัง้แรก
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.9 ความเสีย่งเกีย่วกบัความไมเ่พยีงพอของพื้นทีจ่อดรถยนต์ 
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ก ำหนดใหพ้ืน้ทีจ่อดรถยนต์ส ำหรบัส ำนักงำนบรเิวณโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ มจี ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 คนัต่อพื้นที่ 120 ตำรำงเมตร เศษของ 120 ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น 120 ตำรำงเมตร หรือเท่ำกบั 83 คนั ซึ่งปจัจุบนั 
โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ มพีื้นทีจ่อดรถยนต์ จ ำนวน 89 คนั ดำ้นหลงัอำคำร ซึ่งเป็นจ ำนวนทีม่ำกกว่ำตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดและเป็นไปตำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร (แบบ อ. 6) โดยในจ ำนวน
ดงักล่ำว เป็นพื้นทีจ่อดรถยนต์ของ บรษิทั ฮติำชเิซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 78 คนั ตำมเงือ่นไขในสญัญำเช่ำ ส่วนพื้นที่ให้
เช่ำส่วนทีเ่หลอืในโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ในปจัจุบนัยงัไม่มผีูเ้ช่ำ นอกจำกนี้ เนื่องจำกโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอม
เพลก็ซ์ เป็นส่วนหนึ่งของพืน้ทีโ่ครงกำรอำคำรส ำนกังำน (Office Farm) ซึง่จะมกีำรพฒันำอำคำรส ำนกังำนเพิม่เตมิในบรเิวณดงักล่ำว 
โดยจะรวมถงึพืน้ทีด่ำ้นหลงัอำคำรซึง่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถยนต์ของอำคำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ในปจัจุบนั ดงันัน้ ในช่วงเวลำของ
กำรก่อสรำ้ง จงึอำจส่งผลกระทบต่ออำคำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ท ำใหผู้เ้ช่ำไมม่พีืน้ทีจ่อดรถยนต์ อย่ำงไรกด็ ีทำงดบับลวิเอช
เอ คอรป์อเรชัน่ ในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำทีด่นิโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ จะเขำ้ท ำสญัญำเช่ำทีด่นิกบักองทรสัต์ โดยตำมสญัญำ
ดงักล่ำวก ำหนดใหต้ลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ มหีน้ำทีใ่นกำรจดัหำพื้นทีจ่อดรถยนต์ใหก้บัผูเ้ช่ำของอำคำร
เป็นจ ำนวนอย่ำงน้อย 100 คนัโดยไมค่ดิค่ำใชจ้่ำยใดๆ จำกกองทรสัต์ ซึง่เป็นจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

1.10 ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรกไมใ่หค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาเช่าและสญัญาที ่

เกีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ หรอืไมต่่อสญัญาเช่าและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกำรเขำ้ลงทุนของกองทรสัต์นัน้ ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ ในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำเดมิจะด ำเนินกำรโอนสทิธหิน้ำทีต่ำมสญัญำเช่ำและ

สญัญำบรกิำรกบัผูเ้ช่ำใหแ้ก่กองทรสัต์ โดยกองทรสัต์จะรบัโอนสทิธหิน้ำทีแ่ละเขำ้ผกูพนักบัผูเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร

ดงักล่ำว ณ วนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุน 

1.11 ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไมส่ามารถใชท้างเขา้ออกโครงการบางนา บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 
เนื่องจำกสิทธิกำรเช่ำที่ดินของ โครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที่กองทรสัต์จะเข้ำลงทุนในครัง้แรก จะไม่รวมถึงพื้นที่
ทำงเขำ้ออกสู่โครงกำร เนื่องจำก โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นส่วนหนึ่งของโฉนดทีด่นิซึ่งเจำ้ของทรพัย์สนิหลกัก ำลงั
จดัเตรยีมกำรพฒันำโครงกำรอำคำรส ำนกังำน (Office Farm) พืน้ทีด่ำ้นหลงัอำคำร โดยใชท้ำงเขำ้ออกเป็นพื้นทีส่่วนกลำง (Common 
Area) ร่วมกนั ดงันัน้ เจำ้ของทรพัยส์นิจงึไม่สำมำรถจดัให้ทำงเขำ้ออกเป็นสทิธกิำรเช่ำของกองทรสัต์ได ้นอกจำกนี้ กำรจดทะเบยีน
ภำระจ ำยอมบนโฉนดทีด่นิฉบบัเดยีวกนัไมส่ำมำรถท ำไดต้ำมกฎหมำย ดงันัน้ จงึอำจส่งผลใหก้องทรสัต์ไมส่ำมำรถใชท้ำงเขำ้ออกมำสู่
อำคำรได ้และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของกองทรสัต์ 
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1.12 ความเสีย่งจากการทีเ่จ้าของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารโครงการ เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ ไม่จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารโครงการ เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ใหแ้ก่กองทรสัต์ 
ปจัจุบนัทีด่นิและอำคำรโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั เอม็เจพ ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั และ
บรษิทั เมเจอร์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซึ่งบรษิทั เอ็มเจพ ีพร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั และบรษิทั เมเจอร์ ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดท้ ำสญัญำจะซื้อจะขำยทรพัยส์นิกบัดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ โดยมขีอ้ตกลงว่ำดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
มสีทิธกิ ำหนดใหบ้รษิทั เอม็เจพ ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั และบรษิทั เมเจอร ์ดเีวล ลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน)  โอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและ
อำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ใหแ้ก่บุคคลทีด่บับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ก ำหนด (กล่ำวคอืกองทรสัต์) 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไม่สำมำรถรบัประกนัได้ว่ำ บรษิทั เอ็มเจพ ีพร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั และบรษิัท เมเจอร์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั 
(มหำชน) จะปฏบิตัติำมขอ้สญัญำทีต่กลงไว้กบัดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรอืไม่ นอกจำกนี้ เนื่องกองทรสัต์มไิดเ้ป็นคู่สญัญำกบั
บรษิทั เอม็เจพ ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั และบรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) กองทรสัต์จงึไม่สำมำรถฟ้องบงัคบัใหบ้รษิทั 
เอ็มเจพ ีพร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั และบรษิทั เมเจอร์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำทีต่กลงไวก้บัดบับลวิเอชเอ 
คอร์ปอเรชัน่ ได้โดยตรง ซึ่งหำกบรษิทั เอ็มเจพ ีพร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั และบรษิัท เมเจอร์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) ไม่จด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ใหแ้ก่กองทรสัต์ จะส่งผลใหก้องทรสัต์ไม่
สำมำรถรบัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิและอำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ ได้ ทัง้นี้ สญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิ
พรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ระหว่ำง กองทรสัต์โดยทรสัต ีและดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
ก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีข่องดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ในกำรด ำเนินกำรใหบ้รษิทั เอ็มเจพ ีพรอ็พเพอร์ตี้ จ ำกดั และบรษิทั เมเจอร์ ดี
เวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) ท ำกำรจดทะเบยีนกำรโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ใหแ้ก่กองทรสัต์ ซึง่หำกดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้กองทรสัต์ (โดยไม่กระทบต่อสทิธแิละ
กำรเยยีวยำภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว) มสีทิธทิีจ่ะยกเลกิสญัญำดงักล่ำว 

1.13 ความเสีย่งจากการใชอ้าคารผดิประเภทของโครงการเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 
อำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพลก็ซ์ เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช ้ภำยใต้พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 ซึง่ในใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำรของอำคำรดงักล่ำว ระบุว่ำเป็นอำคำรเพื่อใชเ้ป็น 
“อำคำรชุดส ำนกังำน” และ “อำคำรชุดพำณิชย์” ซึ่งอำจมคีวำมเสีย่งทีจ่ะถูกตคีวำมว่ำ อำคำรส ำนักงำนโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั 
บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ต้องใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นอำคำรชุดภำยใต้พระรำชบญัญตัิอำคำรชุด พ .ศ. 2522 ซึ่งตัง้แต่เปิดด ำเนินกำรใน
เดอืน มถุินำยน 2557 เป็นตน้มำ อำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ใชป้ระโยชน์เป็นอำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ
โดยมไิดจ้ดทะเบยีนเป็นอำคำรชุดภำยใต้พระรำชบญัญตัอิำคำรชุด พ.ศ. 2522 แต่อย่ำงใด โดยหำกหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งมี
ควำมเหน็ว่ำอำคำรโครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ใชง้ำนผดิประเภทจำกทีร่ะบุไวใ้นใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร 
ดดัแปลงอำคำร หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำรแลว้ ภำยใต้พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ผูฝ้่ำฝืนจะต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิ
สำมเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และยงัตอ้งระวำงโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึ่งหมืน่บำทตลอดเวลำทีย่งัฝ่ำ
ฝืนหรอืจนกว่ำจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง นอกจำกนี้ ในกรณีทีผู่ฝ้่ำฝืนเป็นนิตบุิคคล ใหถ้อืว่ำกรรมกำรหรอืผูจ้ดักำรทุกคนของนิตบุิคคล
นัน้เป็นผูร้่วมกระท ำควำมผดิกบันิตบิุคคลนัน้ดว้ย เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่ำกำรกระท ำของนิตบิุคคลนัน้ไดก้ระท ำโดยตนมไิดรู้เ้หน็หรอื
ยนิยอมดว้ย ซึง่ปจัจุบนัไดม้กีำรแกไ้ขใบรบัรองดงักล่ำวใหร้ะบุว่ำเป็นอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ 

2.1 ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรสัต์ให้ประสบ
ความส าเรจ็ได ้

บรษิทัฯ ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัต์ เป็นผูร้บัผดิชอบกำรบรหิำรจดักำรตำมธุรกจิปกตขิองกองทรสัต์และควบคุมกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อ
จดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำรมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุน ซึง่กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบรษิทัฯ จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของทรสัตี 
ผู้ถือหน่วยทรสัต์อำจไม่มโีอกำสที่จะประเมนิกำรตดัสนิใจของบรษิัทฯ  เกี่ยวกบักลยุทธ์ที่บริษัทฯ น ำมำใช้ หรอืกำรลงทุนของ
กองทรสัต์ ตลอดจนเงือ่นไขในกำรลงทุนดงักล่ำว กำรทีบ่รษิทัฯ ไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตำมกลยุทธข์องกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตำมแผนที่
วำงไวอ้ำจมผีลกระทบในทำงลบต่อธุรกจิ ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้โอกำสทำงธุรกจิของกองทรสัต์อย่ำงมนียัส ำคญั 
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2.2 กองทรสัต์ต้องพึง่พาผูบ้รหิารระดบัสูงและบุคลากรทีม่คีวามช านาญในการด าเนินงานจดัหาผลประโยชน์และบรหิารจดัการการใช้
ประโยชน์อสงัหารมิทรพัย ์

กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัต์เป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินงำนจดัหำผลประโยชน์และบรหิำร
จดักำรกำรใชป้ระโยชน์อสงัหำรมิทรพัย์ กำรสูญเสยีบุคลำกรดงักล่ำวไปจะเป็นกำรสูญเสยีผูม้ปีระสบกำรณ์ ควำมรู ้สำยสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจและควำมช ำนำญ กำรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในระดับเดียวกันมำแทนที่เป็นเรื่องที่ท ำได้ยำก และอำจส่งผลให้
ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนลดลง ในกรณทีีบ่รษิทัฯ สญูเสยีบุคลำกรดงักล่ำวไปและไมส่ำมำรถชกัจูง จำ้ง และพฒันำบุคลำกรใหม่
ทีม่คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ควำมสำมำรถ ตลอดจนคุณสมบตัทิี่เกีย่วกบักำรจดัหำผลประโยชน์และบรหิำรจดักำรกำรใชป้ระโยชน์
อสงัหำรมิทรพัย ์อำจท ำใหก้องทรสัต์มคีวำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลงหรอืท ำใหข้ำดควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ 

2.3 ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

เนื่องจำก โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพล็กซ์ เป็นส่วนหนึ่งโครงกำรอำคำรส ำนักงำน (Office Farm) ซึ่งดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ซึง่เป็นเจำ้ของทรพัยส์นิหลกัก ำลงัด ำเนินกำรพฒันำอำคำรส ำนกังำนเพิม่เตมิบนพืน้ที่ดำ้นหลงัอำคำร โดยคำดกำรณ์ว่ำจะใช้
ระยะเวลำก่อสรำ้งประมำณ 4 - 5 ปีขำ้งหน้ำภำยหลงัจำกกำรจดัตัง้กองทรสัต์ ดงันัน้ เมือ่โครงกำรแลว้เสรจ็ จงึอำจเกดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ในกำรจดัหำผูเ้ช่ำระหว่ำงอำคำรส ำนกังำนทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนและอำคำรส ำนกังำนทีพ่ฒันำขึน้ใหม่ได ้

2.4 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีก่องทรสัต์กูย้มืเงนิ 

เนื่องจำกกองทรสัต์มคีวำมประสงค์จะกู้ยมืเงนิระยะยำวเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งในกำรลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขำ้
ลงทุน เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 505 ลำ้นบำท และ วงเงนิกูย้มืหมุนเวยีน จ ำนวนไม่เกนิ 30 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยทุน รวม
คดิเป็นอตัรำเท่ำกบัรอ้ยละ 22.38 ของมลูค่ำทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ซึ่งไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมลูค่ำทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ 
ตำมหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยผูจ้ดักำรกองทรสัต์และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ไดพ้จิำรณำรำยละเอยีด 
เงือ่นไขในกำรช ำระคนื ประกอบกบักำรประมำณกำรทำงกำรเงนิแลว้ มคีวำมเหน็ว่ำ กองทรสัต์มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเงนิกู้
ดงักล่ำว แต่อำจมคีวำมเสีย่งเกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกจิและอตัรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
กองทรสัต์ ท ำใหก้องทรสัต์มสีภำพคล่องไมเ่พยีงพอในกำรช ำระดอกเบีย้และเงนิตน้และกระทบต่อควำมสำมำรถของกองทรสัต์ในกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2.5 กองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อตัง้ และทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรกเป็นโครงการทีย่งั ไม่มผีลการด าเนินงานใน
อดตีทีน่กัลงทุนสามารถอา้งองิในการพจิารณาตดัสนิใจเขา้ลงทุน 

กองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อตัง้ ดงันัน้ กองทรสัต์จึงยงัไม่มผีลกำรด ำเนินงำนในอดตีให้นักลงทุนได้พจิำรณำ 
ประกอบกบั โครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ และโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ เป็นโครงกำรเปิดใหม่โดย
เริม่เปิดด ำเนินกำรในเดอืน มถุินำยน 2557 และเดอืน พฤศจกิำยน 2557 ตำมล ำดบั จงึอำจเป็นกำรยำกส ำหรบันักลงทุนที่จะ
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม ถงึแมว้่ำทำงบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ปีระมำณกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทีแ่สดงใน ส่วนที ่
2 ขอ้ 5ประมำณกำรก ำไรขำดทุนของกองทรสัต์ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 12 เดอืนหลงัจำกจดัตัง้ ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลฉบบันี้ 
เพื่อให้นักลงทุนสำมำรถเหน็ภำพของผลกำรด ำเนินกำรในอนำคต แต่ก็ไม่สำมำรถรบัประกนัได้ว่ำรำยไดท้ี่กองทรสัต์จะได้รบัหรอื
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ะเกดิขึน้จำกทรพัยส์นิหลกัจะสอดคลอ้งกบัขอ้มลูประมำณกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้ำยดงักล่ำว 

2.6 ความเสีย่งเกีย่วกบัการรบัประกนัผลก าไรจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

กำรรบัประกนัผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ของดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ตำมสญัญำตกลงกระท ำกำรจะไม่นับรวม
ค่ำใชจ้่ำยทีน่ ำมำหกัออกจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์  หรอืโครงกำรบำงนำ 
บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (แลว้แต่กรณ)ี โดยหำกจ ำนวนค่ำใชจ้่ำยทีไ่มน่ ำมำหกัออกดงักล่ำวไมเ่ป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ไวใ้นประมำณกำร
ก ำไรขำดทุนของกองทรสัต์ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 12 เดอืน อำจส่งผลกระทบให้อตัรำผลตอบแทนของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตำมที่
ประมำณกำร 

2.7 ความเสีย่งจากฐานะทางการเงนิของผูร้บัประกนัก าไรจากการด าเนินงานของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรก 

แมว้่ำกองทรสัต์จะไดร้บักำรรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรก ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ ซึง่เป็นผูร้บัประกนัมไิดจ้ดัใหม้หีนังสอืค ้ำประกนัของธนำคำรพำณิชย์ซึ่งครอบคลุมตำมจ ำนวนและระยะเวลำทีผู่ร้บัประกนั
ไดร้บัประกนัไว ้ดงันัน้ กองทรสัต์อำจมคีวำมเสีย่งในกรณีที ่ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ประสบปญัหำทำงกำรเงนิและไม่สำมำรถให้
กำรสนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงนิตำมทีไ่ดร้บัประกนัไวใ้หแ้ก่กองทรสัต์ได ้

2.8 เงนิเกบ็ส ารองในอนาคตเพือ่การซ่อมแซมหรอืการปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกั อาจไมเ่พยีงพอ 

ปจัจุบนัโครงกำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ และโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ มสีภำพทรพัย์สนิทีด่ ีมกีำรเปิด
ด ำเนินกำรตัง้แต่ ปี 2557 ประกอบกบัจำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มแีผนงำนทีจ่ะทยอยเกบ็ส ำรองค่ำซ่อมแซม และค่ำ
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ปรบัปรุงภำพลกัษณ์เป็นระยะๆ แต่อย่ำงไรกต็ำม ในอนำคตอำจเกดิปญัหำเงนิเก็บส ำรองดงักล่ำวอำจไม่เพยีงพอต่อกำรซ่อมแซม 
กำรปรบัปรุงสภำพทรพัย์สนิ หรอืกำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์เพื่อรกัษำศกัยภำพในกำรแข่งขนั หำกเกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 

3. ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรลงทุนในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 

3.1 ความเสีย่งทางการเมอืงของประเทศไทย 

ในปจัจุบนั สภำวะทำงกำรเมอืงในประเทศประสบกบัสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงและหำกมเีหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเกดิขึน้
อำจส่งผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทยรวมถงึตลำดหลกัทรพัย์ในประเทศไทยซึ่งอำจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบรุนแรงต่อ
สถำนะทำงกำรเงนิของกองทรสัต์ ดงันัน้ จงึไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำสภำวะทำงกำรเมอืงของประเทศไทยในปจัจุบนัหรอืในอนำคตจะ
ไมม่ผีลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อกำรด ำเนินกจิกำร สถำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินกจิกำรและกำรเตบิโตของกองทรสัต์ 

3.2 ความเสีย่งจากกรณทีรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

กองทรสัต์อำจมคีวำมเสีย่งในกรณทีีห่น่วยงำนของรฐั เวนคนืทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุน ซึ่งท ำใหก้องทรสัต์ไม่อำจใชท้รพัย์สนิที่
กองทรสัต์เขำ้ลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิต่อไปได้ นอกจำกนี้ กรณีที่เกดิกำรเวนคนืดงักล่ำว กองทรสัต์อำจไม่ได้รบั
ค่ำชดเชยจำกกำรเวนคืน หรือได้ร ับค่ำชดเชยดงักล่ำวน้อยกว่ำมูลค่ำที่กองทรสัต์ใช้ในกำรลงทุนในทรพัย์สิน ซึ่งอำจส่งผลให้
ผลตอบแทนทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมที่ได้ประมำณกำรไวท้ัง้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงนิ
ลงทุน 

3.3 ความเสีย่งโดยรวมทีม่ผีลกระทบต่อก าไรทีไ่ดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์หรอืมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

ก ำไรทีไ่ดจ้ำกอสงัหำรมิทรพัย์ หรอืมลูค่ำของอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต์อำจไดร้บัผลกระทบทำงลบจำกหลำยปจัจยั ไดแ้ก่ 
 กรณทีีม่พี ืน้ทีว่่ำงจำกกำรทีส่ญัญำเช่ำครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ หรอืมกีำรเลกิสญัญำเช่ำทีท่ ำใหอ้ตัรำกำรเช่ำพืน้ทีล่ดน้อยลง 

เป็นผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ทีก่องทรสัต์ไดร้บัลดลง 
 ควำมสำมำรถของผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยใ์นกำรจดัเกบ็ค่ำเช่ำจำกผูเ้ช่ำ 
 จ ำนวนเงนิค่ำเช่ำทีผู่เ้ช่ำตอ้งจ่ำย ตลอดจนขอ้ตกลงและเงือ่นไขในกำรต่อสญัญำเช่ำ และกำรท ำสญัญำเช่ำรำยใหมน่ัน้มเีงือ่นไขที่

ดอ้ยกว่ำสญัญำเดมิ 
 สภำวะทำงเศรษฐกจิทัง้ภำยในประเทศและทัว่โลก รวมทัง้สภำวะตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ 
 แนวโน้มอตัรำดอกเบีย้ 
 ควำมสำมำรถของบรษิทัฯ ในกำรจดัใหม้หีรอืรกัษำไวซ้ึง่กำรประกนัภยัทีเ่พยีงพอ 
 กำรเปลีย่นแปลงดำ้นกฎหมำยและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ทีค่วบคุมอสงัหำรมิทรพัย ์กำรใช ้กำรจดัเขตพื้นทีภ่ำษี และค่ำธรรมเนียมที่

ต้องช ำระให้แก่รฐับำล กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวอำจส่งผลให้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์เพิม่สูงขึน้  หรอืมี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรทีไ่ม่สำมำรถคำดหมำยได้ ทัง้นี้ เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัิตำมกฎระเบยีบทีเ่ปลี่ยนแปลงไปนัน้ สทิธิ
ต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย์อำจมขีอ้จ ำกดัอนัเป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกบัมำตรฐำน
อำคำร หรอืกำรวำงผงัเมอืง หรอืกำรใชบ้งัคบักฎหมำยใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ และ 

 ภยัพบิตัิธรรมชำติ เหตุสุดวสิยั กำรโจมตีของผู้ก่อกำรร้ำย กำรจลำจล และเหตุกำรณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของ
บรษิทัฯ 

 

3.4 ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตถ์อืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้ 

ควำมสำมำรถของกองทรสัต์ในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อำจไดร้บัผลกระทบทำงลบหำกค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพิม่ขึน้โดยรำยไดไ้มไ่ดเ้พิม่ขึน้อย่ำงสอดคลอ้งกนั 

3.5 ความเสีย่งเกีย่วกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยัทรพัยส์นิอาจไมคุ่ม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัต์อาจสญูเสยี 

กำรประกอบธุรกจิของกองทรสัต์มคีวำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินกำรและกำรใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิที่กองทรสั ต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรก 
แมว้่ำกองทรสัต์จะตอ้งจดัใหม้กีำรประกนัภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรกอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสมซึง่จะเป็นไปตำม
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ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตำม แต่อัตรำเงนิชดเชยในกรณีที่ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขำ้ลงทุนครัง้แรกเกดิควำม
เสยีหำยอำจไมคุ่ม้กบัผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิทีก่องทรสัต์อำจไดร้บั เช่น ควำมสญูเสยีจำกสงครำม เป็นตน้  

3.6 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

ในกำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ทรพัยส์นิดงักล่ำวอำจไดร้บัควำมเสยีหำยจำกภยัธรรมชำตอุิทกภยั และกำรก่อ
วนิำศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรบรรเทำภำระควำมเสยีหำยในทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถึงกำรชดเชยควำมสูญเสียต่อชีวติและ
ทรพัย์สนิของผู้เช่ำทรพัย์สนิ และเพื่อให้ไดเ้งื่อนไขกำรท ำประกนัภยัที่ดทีีสุ่ด กองทรสัต์จะด ำเนินกำรจดัให้มกีำรท ำประกนัภยัใน
ทรพัยส์นิดงักล่ำว โดยใหม้รีะยะเวลำควำมคุม้ครองทรพัย์สนิของกองทรสัต์ตลอดเวลำในวงเงนิประกนัทีส่อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำร
ประกนัภยัของอำคำรทีม่ลีกัษณะและกำรใชง้ำนใกลเ้คยีงกนักบัทรพัยส์นิของกองทรสัต์ทีล่งทุนทัง้หมด 

4. ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัต์ 

4.1 ความเสีย่งอนัเกดิจากมาตรฐานการบญัชใีนประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

งบกำรเงนิหรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรทีม่กีำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรบญัชใีหม่ๆ  ในประเทศ
ไทย ปจัจุบนัยงัไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัขอบเขตและระยะเวลำในกำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรแก้ไขกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด ระเบยีบ ขอ้บงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบำย และ/หรอืค ำสัง่ของหน่วยงำนรำชกำรหรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย 
รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์  ภำษีและค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำย หรือโอนสิทธิต่ำงๆ ใน
อสงัหำรมิทรพัยก์เ็ป็นสิง่ทีไ่มอ่ำจคำดกำรณ์ได ้

4.2 ความเสีย่งจากมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมลูค่าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งแสดงมลู
ค่าทีแ่ทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาขายของอสังหารมิทรพัย์นัน้จะเป็นไปตามมลูค่าทีป่ระเมนิ ไม่ว่าใน
ปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

โดยทัว่ไป กำรประเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยจ์ะพจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ รวมถงึปจัจยับำงประกำรทีเ่ป็นนำมธรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิ
นัน้ ซึ่งอำจมเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ปจัจยัดงักล่ำวเปลีย่นแปลงได้ในอนำคต ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึไม่อำจรบัประกนัได้ว่ำ ขอ้สมมติฐำนที่
ก ำหนดไวจ้ะเกดิขึน้ตำมทีค่ำดกำรณ์หรอืไม่ 

4.3 ความเสีย่งอนัเกดิจากตลาดส าหรบัการลงทุนและซื้อขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรัพย์ในประเทศไทยเป็น
ตลาดค่อนขา้งใหม ่

กำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ในประเทศไทยถอืเป็นเรือ่งใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ไม่นำนและยงัต้องอำศยัระยะเวลำในกำรพฒันำตลำดดงักล่ำว
เพิม่ขึ้น แมบ้รษิัทฯ จะยื่นค ำขอเสนอขำยหน่วยทรสัต์ต่อตลำดหลกัทรพัย์เพื่อน ำหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เข้ำจดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ก็ตำม กำรน ำหน่วยทรสัต์เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ดงักล่ำวมไิด้เป็นเครื่อง
รบัประกนัว่ำตลำดกำรซื้อขำยหน่วยทรสัต์จะได้รบัควำมนิยม หรอืมกีำรพฒันำมำกขึ้นเพยีงใด หรือหำกมกีำรพฒันำแล้ว ยงัไม่
แน่นอนว่ำตลำดส ำหรบักำรลงทุนและซื้อขำยหน่วยทรสัต์จะมสีภำพคล่องหรอืไมอ่ย่ำงไร 

4.4 ความเสีย่งอนัเกดิจากราคาของหน่วยทรสัต์อาจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

รำคำเสนอขำยหน่วยทรสัต์นัน้ก ำหนดขึน้โดยกำรตกลงกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย และอำจมไิดเ้ป็นเครื่องบ่งชี้
ถงึรำคำตลำดของหน่วยทรสัต์ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้  หน่วยทรสัต์อำจซื้อขำยในรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำเสนอขำย
ในครัง้นี้อย่ำงมนียัส ำคญั 

4.5 ความเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากหน่วยทรสัต์
น้อยกว่าผลตอบแทนทีก่องทรสัต์ไดร้บัจากการด าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุน 

รำยไดท้ีก่องทรสัต์จะไดร้บัจำกกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยประกำร รวมทัง้จ ำนวนเงนิรำยไดค้่ำเช่ำทีไ่ดร้บั 
ตลอดจนอตัรำค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัยแ์ละค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรทีเ่กดิขึน้หำกอสงัหำรมิทรพัย์ทีเ่ป็นของกองทรสัต์ไม่
ก่อใหเ้กดิรำยไดใ้นจ ำนวนทีเ่พยีงพอ กระแสเงนิสดของกองทรสัต์และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์
อำจได้ร ับผลกระทบด้ำนลบ บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำจะสำมำรถจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน หรือรักษำอัตรำกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทนไวใ้นระดบัเดมิได ้

4.6 ความเสีย่งอนัเกดิจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากประมาณการก าไร 

ประมำณกำรทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นเพยีงประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต และไม่ไดเ้ป็นกำรรบัรองผลกำรด ำเนินงำนใน 
อนำคตแต่อย่ำงใด 

4.7 ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน 
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เมือ่สิน้สุดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ หำกปรำกฏกรณอีย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทัฯ ตอ้งยกเลกิกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์
ทัง้จ ำนวน และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 
 มผีู้จองซื้อไม่ถึง 250 รำย หรือมกีำรกระจำยกำรถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตำมข้อบังคบัตลำดหลกัทรพัย์เกี่ยวกบักำรรับ

หน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หรอืต ่ำกว่ำ 500,000,000 บำท 
 มูลค่ำหน่วยทรสัต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกบัมูลค่ำเงนิกู้ยมืจำกบุคคลอื่น (ถ้ำม)ี มมีูลค่ำไม่เพยีงพอที่จะลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ 

หรอืไมถ่งึจ ำนวนตำมทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 
 มกีำรจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ผูก้่อตัง้ทรสัต์ทรสัต ีบรษิทัฯ หรอืผูล้งทุน

ต่ำงดำ้ว ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 และไมส่ำมำรถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 ไมส่ำมำรถโอนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อก่อตัง้กองทรสัต์ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน15 วนัท ำกำรนับแต่วนั

ปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ 
หำกเกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งขึน้ตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ บรษิทัฯ อยู่ในบงัคบัตอ้งยกเลกิกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ทัง้จ ำนวน และ
คนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ ดงันัน้ ผูล้งทุนทีไ่ดจ้องซื้อหน่วยทรสัต์อำจไมบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนในหน่วยทรสัต์ 

4.8 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ 

เนื่องจำกกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทปิด (ไมร่บัซื้อคนืหน่วยทรสัต์) ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ สภำพคล่องในกำรซื้อขำย
หน่วยทรสัต์จะประเมนิจำกควำมถี่และปรมิำณกำรซื้อขำยหน่วยทรสัต์นัน้ในตลำดหลกัทรพัย์  ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของปรมิำณควำม
ตอ้งกำรของผูซ้ื้อ-ผูข้ำย (bid-offer) ซึง่ปรมิำณควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ-ผูข้ำย (bid-offer) ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยประกำรทีก่องทรสัต์ไม่
สำมำรถควบคุมได ้ดงันัน้ จงึมคีวำมเสีย่งทีห่น่วยทรสัต์นี้จะขำดสภำพคล่องในกำรซื้อขำยได้ 

4.9 ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 

ในอนำคตภำระภำษแีละค่ำธรรมเนียมของกองทรสัต์ อำจเปลีย่นแปลงไปจำกอตัรำในปจัจุบนั เช่น ในกำรขำยโอน หรอืรบัโอนสทิธิ
กำรเช่ำหรอืกำรขำย โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหำรมิทรพัย์ในอนำคตนัน้อำจมภีำระภำษีและค่ำธรรมเนียมทีเ่กดิจำกกำรซื้อ 
ขำย โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ ์หรอื โอน หรอืรบัโอนสทิธกิำรเช่ำในอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกองทรสัต์อำจต้องรบัภำระทัง้หมดหรือ
บำงส่วน โดยทีอ่ตัรำค่ำธรรมเนียมและอตัรำภำษทีีก่องทรสัต์จะตอ้งช ำระดงักล่ำวอำจแตกต่ำงจำกอตัรำทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 
 

การเลิกกองทรสัต ์  

ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต์เมือ่ปรำกฏเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 
1. เมือ่จ ำนวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ลดลงเหลอืน้อยกว่ำสำมสบิหำ้ (35) รำย 
2. เมือ่มกีำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิหลกั และผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์มส่ำมำรถด ำเนินกำรเพือ่ใหก้องทรสัต์ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นมลูค่

รวมกนัไมน้่อยกว่ำหำ้รอ้ยลำ้น (500) ลำ้นบำท หรอืไมน้่อยกว่ำรอ้ยละเจด็สบิหำ้ (75) ของมลูค่ำทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 
ภำยในหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัทีจ่ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัดงักล่ำว 

3. กรณทีีม่เีหตุตอ้งเปลีย่นแปลงผูจ้ดักำรกองทรสัต์ แต่ทรสัตไีมส่ำมำรถหำผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรเป็นผูจ้ดักำรกองทรสัต์
รำยใหมไ่ดภ้ำยในระยะเวลำทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด นบัแต่วนัทีก่ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูจ้ดักำรกองทรสัตร์ำยเดมิ
สิน้สุด และทรสัตไีดใ้ชค้วำมพยำยำมตำมสมควรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัตร์ำยใหมแ่ลว้แต่
ยงัไมส่ำมำรถแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์รำยใหมไ่ด ้ในกรณดีงักล่ำวนี้ ใหท้รสัตขีอมตจิำกผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกำรเลกิกองทรสัต์ 

4. เมือ่มเีหตุตอ้งเปลีย่นแปลงทรสัตแีต่มอิำจแต่งตัง้ทรสัตรีำยใหมเ่พรำะมเีหตุอนัมอิำจหลกีเลีย่งได ้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อ
ศำลใหม้กีำรแต่งตัง้ทรสัตรีำยใหมแ่ลว้ แต่มอิำจแต่งตัง้ได้ 

5. เมือ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในสญัญำนี้  
 
การด าเนินการเม่ือมีการเลิกกองทรสัต์  
เมือ่กองทรสัต์สิน้สุดลง ใหท้รสัตที ำหน้ำทีช่ ำระสะสำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัดงัต่อไปนี้ 

1. ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรรวมรวม จ ำหน่ำย และจดัสรรทรพัยส์นิ 
2. ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษอีำกรทีต่อ้งช ำระและทีค่ำ้งช ำระ 
3. ค่ำตอบแทนของบุคคลตำมมำตรำ 29 หรอืมำตรำ 52 แห่งพระรำชบญัญตัทิรสัต์ ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดขีองผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ตำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรอืมำตรำ 46 แห่งพระรำชบญัญตัทิรสัต์ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเนื่องมำจำก
กำรจดักำรกองทรสัต์ทีท่รสัตมีสีทิธเิรยีกเอำจำกกองทรสัต์ไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยและค่ำตอบแทนทรสัตี 

4. หนี้อย่ำงอื่น 
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน ธนำคำร ซไีอเอม็บไีทย จ ำกดั (มหำชน) 

นายทะเบียน บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชี บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 

รอบระยะเวลาบญัชี เริม่ 1 เมษำยน และสิน้สุด 31 มนีำคม 

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีในอตัรำไมน้่อยกว่ำ 90% ของก ำไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ 

 

ข้อจ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์  

ผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีถ่ือหน่วยทรสัต์เกนิกว่ำอตัรำหรอืไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี มขีอ้จ ำกดัสทิธใินกำรรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดงักล่ำว จะได้รบัประโยชน์ตอบแทนเพยีงเท่ำที่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัต์ในส่วนที่อยู่ในอตัรำที่ประกำศ ทจ. 49/2555 ประกำศ กร. 14/2555 และประกำศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี ก ำหนด และ
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะจดัใหม้กีำรค ำนวณหำจ ำนวนหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธใินกำรไดร้บัประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละรำยทีอ่ยู่
ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใชว้ธิกีำรเฉลีย่ตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละรำย (Pro Rata Basis) เป็นฐำนในกำร
ค ำนวณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน  

ทัง้นี้  เว้นแต่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด สัง่กำร หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อำจจ่ำยแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ดงักล่ำวนัน้ ใหต้กเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัต์รำยอื่นตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะพจิำรณำจดัสรร
ผลประโยชน์ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธไิดร้บัในครำวนัน้ หรอืในครำวอื่น 

 

ขัน้ตอนการเพ่ิม/ลดทุนช าระแล้ว  

การเพ่ิมทุน 

อ ำนำจหน้ำทีข่องผูจ้ดักำรกองทรสัต์ในกำรเพิม่ทุน 

1. กองทรสัตอ์ำจเพิม่ทุนโดยออกหน่วยทรสัต์ใหมเ่พือ่เสนอขำยเป็นกำรทัว่ไปต่อผูล้งทุน ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตำมสดัส่วนกำร
ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืเสนอขำยเป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตบ์ำงรำยกไ็ด ้โดยใหเ้ป็นไปตำมมตขิองผูถ้อื
หน่วยทรสัต์และขอ้ก ำหนดในสญัญำนี้ 

2. ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเพิม่ทุนของกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเฉพำะ กำรจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพือ่ขอมตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน และด ำเนินกำรอืน่ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัทิรสัต์ 
ประกำศ ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

3. กำรออกหน่วยทรสัต์เพือ่เพิม่ทุนของกองทรสัต์ใหอ้อกเป็นหน่วยเตม็ กองทรสัต์จะออกหน่วยทรสัต์ทีเ่ป็นเศษมไิด ้ในกำรออก
หน่วยทรสัต์ใหแ้กผู่จ้องซือ้ตำมจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อนัน้ ใหผู้จ้องซื้อไดร้บัหน่วยทรสัต์เป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้  

4. กำรออกหน่วยทรสัต์เพือ่เพิม่ทุนของกองทรสัต์ใหก้ ำหนดระยะเวลำเฉพำะวนัท ำกำรเท่ำนัน้ เวน้แต่ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะก ำหนด
เป็นประกำรอื่นใดโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทรสัตกีอ่น 

5. หำกกำรเพิม่ทุนของกองทรสัต์จะกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูจ้ดักำรกองทรสัต์และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดักำรกองทรสัต์งดออกเสยีงในวำระทีเ่กีย่วกบักำรเพิม่
ทุนของกองทรสัต์และกำรออกหน่วยทรสัต์ 

6. ผูจ้ดักำรกองทรสัต์มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมทีส่มควรเพือ่ใหห้น่วยทรสัต์ทีอ่อกใหมใ่นแต่ละครำวสำมำรถเขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในสีส่บิหำ้วนั (45) นบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ในแต่ละครำวนัน้ 

เหตุในกำรเพิม่ทุนกองทรสัต์มดีงัต่อไปนี้ 

1. เพิม่ทุนเพือ่ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พิม่เตมิจำกทรพัยส์นิของกองทรสัต์ทีม่อียูเ่ดมิ 
2. เพิม่ทุนเพือ่ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต์หรอือสงัหำรมิทรพัยท์ี่

กองทรสัต์มสีทิธกิำรเช่ำ ใหอ้ยู่ในสภำพดแีละมคีวำมพรอ้มที่จะใชห้ำผลประโยชน์ หรอืสอดคลอ้งกบัสภำพตลำดหรอืควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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3. เพิม่ทุนเพือ่ต่อเตมิหรอืก่อสรำ้งอำคำรเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ ซึง่เป็นของกองทรสัตห์รอืทีก่องทรสัต์มสีทิธกิำรเช่ำ เพือ่
ประโยชน์ในกำรจดัหำผลประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืสอดคลอ้งกบัสภำพตลำดหรอืควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4. เพิม่ทุนเพือ่ช ำระเงนิกูย้มืหรอืภำระผกูพนัของกองทรสัต์ 
5. เหตุอื่นใดทีผู่จ้ดักำรกองทรสัต์เหน็สมควรและจ ำเป็นขอใหม้กีำรเพิม่ทุน 

กระบวนกำรเพิม่ทุน 
1. กำรเพิม่ทุนของกองทรสัต์กระท ำไดต่้อเมือ่ไมข่ดัหรอืแยง้กบัเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้กองทรสัต์ และบทบญัญตัแิห่งกำรเพิม่ทุน

ของกองทรสัต์จะพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระรำชบญัญตัทิรสัต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจแห่ง
กฎหมำยดงักล่ำว 

2. กำรเพิม่ทุนของกองทรสัต์จะตอ้งไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีอ่นุมตัใิหเ้พิม่ทุนดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรเพิม่ทุนโดยเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์ป็นกำรเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์บำงรำย ตอ้งไมม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัต์
ซึง่ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละสบิ (10) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่ำประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงคดัคำ้นกำรเพิม่ทุน 

(2) ในกรณทีีเ่ป็นกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพือ่กำรเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ใหก้ระท ำได้
เฉพำะกรณทีีแ่สดงไวอ้ย่ำงชดัเจนว่ำกำรจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหมจ่ำกกำรเพิม่ทุนจะเป็นไปตำมอตัรำและหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ย หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำร
เปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏบิตักิำรใด ๆ เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีนโดยอนุโลม และตำมแนวทำง
ทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดในรำยละเอยีดเพือ่ใหเ้กดิควำมชดัเจนในทำงปฏบิตั ิ(ถำ้ม)ี ทัง้นี้ กำรเพิม่ทุนตอ้งกระท ำ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน  

3. ในกรณทีีเ่ป็นกำรเพิม่ทุนเพือ่ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ ไดผ้่ำนกระบวนกำรเกีย่วกบักำรไดม้ำซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์
ตำมทีก่ ำหนดในสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ และหำกเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัต์กบัผูจ้ดักำรกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ตอ้งผ่ำนกำรด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

4. ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม ่
 
การลดทุน 
อ ำนำจหน้ำทีข่องผูจ้ดักำรกองทรสัต์ในกำรลดทุนช ำระแลว้ของกองทรสัต์ 

ผูจ้ดักำรกองทรสัต์มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรลดทุนช ำระแลว้ของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด และจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

เหตุในกำรลดทุนช ำระแลว้ของกองทรสัต์ใหม้ไีดเ้ฉพำะในกรณดีงัต่อไปนี้ 

1. กองทรสัต์มสีภำพคล่องสว่นเกนิทีเ่หลอือยู่ภำยหลงัจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืกำร
ตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์(ถำ้ม)ี ทัง้นี้ ตอ้งปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่ำกองทรสัต์ไมม่กี ำไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

2. กองทรสัต์มกีำรเพิม่ทุนเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัยเ์พิม่เตมิ แต่ปรำกฏเหตุขดัขอ้งในภำยหลงั ท ำใหไ้มส่ำมำรถไดม้ำซึง่
อสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว 

3. กองทรสัต์มรีำยกำรค่ำใชจ้่ำยทีไ่มใ่ช่เงนิสดและไมม่เีหตุตอ้งน ำไปใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของกองทรสัตต์ำมที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 15.1 แห่งสญัญำนี้ 

4. กรณอีื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหล้ดทุนช ำระแลว้ของกองทรสัต์ได ้ 
 
กระบวนกำรลดทุนช ำระแลว้ 

1. กำรลดทุนช ำระแล้วของกองทรสัต์จะกระท ำได้ต่อเมื่อไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้กองทรสัต์ บทบญัญัติแห่ง
พระรำชบญัญตัทิรสัต์ พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนช ำระแลว้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3. ในกำรลดทุนช ำระแลว้ของกองทรสัต์ ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์ด ำเนินกำรลดทุนช ำระแลว้ดว้ยวธิกีำรลดมลูค่ำหน่วยทรสัต์ใหต้ ่ำลง
เท่ำนัน้ 
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4. ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์ด ำเนินกำรเฉลีย่เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรลดทุนช ำระแลว้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่ชี ื่ออยู่ในสมุดทะเบยีน ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหน่วยทรสัต์ โดยค ำนวณมูลค่ำหน่วยทรสัต์ที่ใช้ในกำรลดทุนช ำระแล้วจำกมูลค่ำทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ เงนิทีเ่ฉลีย่คนืตอ้งไมไ่ดม้ำจำกเงนิก ำไรของกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ กระบวนกำรลดทนุช ำระแลว้ส ำหรบัเหตุตำมทีร่ะบุในขอ้ 1. ขอ้ 2. หรอืขอ้ 3. สำมำรถกระท ำไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 

ข้อจ ากดัในการโอน  
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ทีอ่อกตำมสญัญำนี้สำมำรถโอนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ำกดั เวน้แต่ 

1. กำรโอนหน่วยทรสัต์นัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีญัชำตต่ิำงดำ้วถอืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์เกนิกว่ำรอ้ยละสีส่บิเกำ้ (49) 
ของจ ำนวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 17.1.2 แห่งสญัญำนี้ และ  

2. กำรโอนหน่วยทรสัต์นัน้เป็นเหตุใหส้ดัส่วนกำรถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลใด ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ทรสัต ีรวมถงึกลุ่มบุคคลเดยีวกนั
ของบุคคลดงักล่ำว (ถำ้มกีำรถอืหน่วยทรสัต์) เกนิกว่ำรอ้ยละหำ้สบิ (50) ของจ ำนวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทรสัต์ 

3. กำรโอนหน่วยทรสัต์นัน้เป็นเหตุให้สดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต์ของบุคคลใด  ผู้จดักำรกองทรสัต์ ทรสัตี รวมถึงกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัของบุคคลดงักล่ำว (ถ้ำมกีำรถอืหน่วยทรสัต์) ไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิ  

ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์”) เป็นนำยทะเบยีนหน่วยทรสัต์
ให้กบักองทรสัต์ และให้บรกิำรรบัฝำกใบทรสัต์ที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครัง้นี้แลว้กล่ำวคอื ผู้จองซื้อสำมำรถใช้บรกิำรของศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย์ และเขำ้สู่ระบบซื้อขำยแบบไรใ้บทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัท ีทัง้นี้เพื่อใหผู้้จองซื้อสำมำรถขำยหน่วยทรสัต์ในตลำด
หลกัทรพัย์ (SET) ได้ทนัททีี่ตลำดหลกัทรพัย์อนุญำตให้หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เริม่ท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลกัทรพัย์ (SET) ซึ่ง
แตกต่ำงจำกกรณทีีผู่จ้องซื้อจะขอรบัใบทรสัต์ โดยผูจ้องซื้อหลกัทรพัยจ์ะไม่สำมำรถขำยหน่วยทรสัต์ไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ (SET) จนกว่ำ
จะไดร้บัใบทรสัต์ 

ดงันัน้ ในกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ผูจ้องซื้อสำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณใีดกรณหีนึ่งใน 3 กรณ ีดงัต่อไปนี้ คอื 

(ก) ในกรณีที่ผูจ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ โดยให้ออกใบทรสัต์ในนำมของผู้จองซื้อ นำยทะเบยีนหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ คอื ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะท ำกำรส่งมอบใบทรสัต์ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรร
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ตำมชื่อ ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดท ำกำรจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ (โดยไม่รวมวนัปิดท ำกำรจองซื้อ) ในกรณีนี้ ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บักำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรพัย ์(SET) ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบทรสัต์ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีห่น่วยทรสัต์ของกองทรสัต์
ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์(SET) 

(ข) ในกรณทีีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์กล่ำวคอื ผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะฝำกหน่วยทรสัต์ไวใ้น
บญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมบีญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์อยู่ กรณีนี้นำยทะเบียนหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ คอื ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะออกใบทรสัต์ในชื่อของ “บรษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหน่วยทรสัต์ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์นัน้ฝำกอยู่และออก
หลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซื้อ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่ำว
จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหน่วยทรสัต์ทีผู่้จองซื้อฝำกไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหน่วยทรสัต์ที่
ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย ์(SET) ไดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์อนุญำตใหห้น่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ท ำกำรซื้อ
ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์(SET) 

ในกรณีทีผู่้จองซื้อหน่วยทรสัต์เลอืกใหบ้รษิัทฯด ำเนินกำรตำมขอ้ 2.7 (ข) ชื่อผูจ้องซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อ
เจำ้ของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะฝำกหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่ำว มิฉะนัน้
แลว้ ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ ดงัมรีำยละเอยีดและวธิกีำรตำมขอ้ (ก) 
แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์โดยผู้จองซื้อ
ประสงคท์ีจ่ะฝำกหน่วยทรสัต์ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์สมำชกิเลขที ่600 ในกรณีนี้ กองทรสัต์จะด ำเนินกำร
น ำหน่วยทรสัต์ที่ได้รบักำรจดัสรรฝำกไว้กบัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชี
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จ ำนวนหน่วยทรสัต์ตำมจ ำนวนทีผู่จ้องซื้อไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัยส์มำชกิเลขที ่600 และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน7 วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำรจองซื้อ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรจะถอน
หน่วยทรสัต์ออกจำกบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝำก
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์ร ับฝำกหลักทรัพย์ก ำหนด ทัง้นี้  กำรถอน
หน่วยทรสัต์ทีฝ่ำกไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที่ 600 จะต้องใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ผู้
จองซื้อที่น ำฝำกหน่วยทรสัต์ในบญัชดีงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหน่วยทรสัต์ ได้ทนัภำยในวนัที่หน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์เริม่ท ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์(SET) 

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซื้อไมร่ะบุเลอืกกรณใีดกรณหีนึ่งในใบจองซื้อ ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินกำรออกใบทรสัต์ในนำมของผูจ้องซื้อตำม
ขอ้ (ก) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

การเปิดเผยข้อมลูของกองทรสัต ์  

1. ผู้จดักำรกองทรสัต์มหีน้ำที่และควำมรบัผิดชอบในกำรจดัท ำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์ต่อส ำนักงำน ก .ล.ต. ตลำด
หลกัทรพัย์ ทรสัต ีและผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ซึ่งรวมถงึกำรจดัส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทรสัต์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์และทรสัต ี
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมสำมญัประจ ำปี  

2. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูจ้ดักำรกองทรสัต์ในกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต์ตำมสญัญำนี้ หำก
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ปฏบิตัหิน้ำทีบ่กพร่อง หรอืไม่ปฏบิตัหิน้ำที ่โดยกำรไม่เปิดเผยขอ้มลูใหถู้กต้อง ครบถ้วน เป็นปจัจุบนั ตำม
หลกัเกณฑ์ของประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด หรอืเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ปกปิดขอ้มลูทีค่วรต้องแจง้ใหท้รำบ หรอืขอ้ควำมที่
อำจท ำให้ส ำคญัผดิเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของกองทรสัต์ จนเป็นเหตุให้เกดิควำมรบัผดิตำมกฎหมำยต่อ
กองทรสัต์หรอืเป็นเหตุใหก้องทรสัต์ตอ้งรบัผดิชอบในค่ำปรบัหรอืควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้แก่หน่วยงำนหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรชดใชค้่ำปรบัหรอืควำมเสยีหำยดงักล่ำวต่อกองทรสัต์ หรอืต่อหน่วยงำนหรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยโดยตรง แลว้แต่กรณ ี

3. ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ตอ้งมหีน้ำทีจ่ดัท ำและจดัส่งงบกำรเงนิและรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และทรสัต ีโดยใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีดรำยกำรและระยะเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

3.1 งบกำรเงนิรำยไตรมำสทีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบทำนแลว้ ใหส้่งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และทรสัต ีภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนันบั
แต่วนัสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส ทัง้นี้ ยกเวน้งบกำรเงนิรำยไตรมำสสี ่หำกผูจ้ดักำรกองทรสัต์เลอืกทีจ่ะส่งงบกำรเงนิ
ประจ ำรอบปีบญัชทีีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบและแสดงควำมเหน็แลว้ภำยในสอง (2) เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำ
บญัช ีโดยผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะต้องแจง้ล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสบิ (30) วนันับแต่วนัที่สิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบญัชนีัน้ 

3.2 งบกำรเงนิประจ ำรอบปีบญัชทีี่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบและแสดงควำมเหน็แลว้ให้ส่งต่อส ำนักงำน ก .ล.ต. และทรสัต ี
ภำยในสอง (2) เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำบญัช ีทัง้นี้  ยกเว้นกรณีที่ผู้จดักำรกองทรสัต์เลอืกที่จะส่งงบ
กำรเงนิรำยไตรมำสสี่ ภำยในสีส่บิห้ำ (45) วนันับแต่วนัสุดท้ำยของไตรมำสสี่ ใหร้ะยะเวลำในกำรจดัส่งงบกำรเงนิ
ประจ ำรอบปีบญัชขียำยเป็นสำม (3) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัช ี

3.3 แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีให้ส่งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และทรสัตี ภำยในสำม (3) เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบญัช ี 

3.4 รำยงำนประจ ำปีและหนงัสอืเชญิประชุมสำมญัประจ ำปีใหส้่งส ำเนำต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และทรสัต ีไม่ชำ้กว่ำวนัทีส่่ง
ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ แต่ไมเ่กนิสี ่(4) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัช ี

ทัง้นี้ ในกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่สภำวชิำชพีบญัชกี ำหนด
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ นอกจำกนี้ ในกำรน ำส่งงบกำรเงนิรำยไตรมำสที่ผูส้อบบญัชไีดส้อบทำนแล้ว และงบ
กำรเงนิประจ ำงวดรอบปีบญัชทีีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบและแสดงควำมเหน็แลว้ตำมขอ้ 3.1 และ ขอ้ 3.2 นัน้ ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะ
เลอืกน ำส่งตำมรำยละเอยีดที่ก ำหนดไวโ้ดยค ำนึงถงึควำมสอดคลอ้งของรูปแบบในกำรน ำส่งเพื่อใหเ้ป็นรูปแบบเดยีวกนัอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

4. ในกรณทีีก่องทรสัต์มกีำรลดเงนิทุนช ำระแลว้ ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์รำยงำนมลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยทรสัต์ภำยหลงัจำกกำรลด
ทุนช ำระแลว้ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และทรสัตภีำยในสบิหำ้ (15) วนันบัแต่วนัทีด่ ำเนินกำรลดทุนแลว้เสรจ็  
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5. ให้ผู้จดักำรกองทรสัต์จดัท ำและส่งรำยงำนกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และทรสัตภีำยในสบิหำ้ (15) วนันับแต่วนัทีไ่ดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ โดยรำยงำนดงักล่ำวต้องมสีำระส ำคญั
อย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้  

5.1 รำยละเอยีดของอสงัหำรมิทรพัย์ ซึ่งต้องระบุสำระส ำคญัอย่ำงน้อยเกี่ยวกบัชื่อ ทีต่ ัง้ ประเภทกำรใชง้ำน ขนำดพื้นที ่
และภำระผกูพนัต่ำง ๆ 

5.2 วนัทีแ่ละรำคำทีไ่ดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัย ์รวมทัง้ชือ่ผูข้ำย ผูใ้หเ้ช่ำ ผูโ้อนสทิธกิำรเช่ำ หรอืผูใ้หส้ทิธใินอสงัหำรมิทรพัย์
ดงักล่ำว 

5.3 วันที่และรำคำที่จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ร วมทัง้ชื่อผู้ซื้อ ผู้เช่ำ หรือผู้ร ับโอนสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต์  

5.4 วนัที ่รำคำ และวธิกีำรประเมนิมูลค่ำทีไ่ดจ้ำกรำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำของผู้ประเมนิมูลค่ำทรพัย์สนิ รวมทัง้ชื่อผู้
ประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิ  

5.5 ในกรณีที่เป็นกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์ หำกรำคำที่จ ำหน่ำยต ่ำกว่ำรำคำประเมนิสูงสุดที่ผู้ประเมนิมูลค่ำ
ทรพัยส์นิไดจ้ดัท ำขึน้ล่วงหน้ำก่อนกำรจ ำหน่ำยไปซึง่อสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นเวลำไมเ่กนิหนึ่ง (1) ปีเกนิกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) 
ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของกำรจ ำหน่ำยในรำคำดงักล่ำวไวด้ว้ย 

5.6 ในกรณทีีเ่ป็นกำรไดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัย์ หำกรำคำทีไ่ดม้ำสูงกว่ำรำคำประเมนิต ่ำสุดทีผู่ป้ระเมนิมลูค่ำทรพัย์สนิได้
จดัท ำขึ้นล่วงหน้ำก่อนกำรได้มำซึ่งอสงัหำริมทรพัย์เป็นเวลำไม่เกินหนึ่ง (1) ปีเกินกว่ำร้อยละห้ำ (5) ให้แสดง
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของกำรไดม้ำในรำคำดงักล่ำวไวด้ว้ย 

6. ในกรณทีีก่องทรสัต์มกีำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยท์ีย่งัก่อสรำ้งไมแ่ลว้เสรจ็ ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์จดัท ำรำยงำนควำมคบืหน้ำของ
กำรก่อสรำ้งทุกรอบระยะเวลำหก (6) เดอืนนับแต่วนัทีม่กีำรลงทุนในทรพัย์สนินัน้ และส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และทรสัตภีำยในสำมสบิ (30) วนันับแต่วนัสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำหก (6) เดอืนนัน้ โดยกำรรำยงำนควำมคบืหน้ำของกำร
ก่อสรำ้งนี้ ตอ้งมรีำยละเอยีดขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้  

6.1 ขอ้มลูควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัย ์ 

6.2  ในกรณทีีก่ำรก่อสรำ้งไมเ่ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้ใหร้ะบุแนวทำงแกไ้ขและผลกระทบทีก่องทรสัต์ไดร้บัหรอือำจไดร้บั
ไวด้ว้ย 

เมือ่อสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำวก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และพรอ้มจะน ำไปจดัหำผลประโยชน์  ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์จดัท ำและส่งรำยงำน
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้งโดยระบุขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทีแ่ลว้เสรจ็ เช่น วนัทีก่่อสรำ้งแลว้เสรจ็ เป็นตน้  และ
ส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในสำมสบิ (30) วนันบัแต่ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และพรอ้มจะน ำไปจดัหำผลประโยชน์ 

7. เมือ่เกดิเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยไมช่กัชำ้  

7.1 เหตุกำรณ์ทีอ่ำจส่งผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัต์ 

7.2 เหตุกำรณ์ที่สญัญำนี้ก ำหนดให้เป็นเหตุแห่งกำรเลิกกองทรสัต์ หรือเหตุกำรณ์อื่นที่ท ำให้ทรำบก ำหนดกำรเลิก
กองทรสัต์ล่วงหน้ำ 

8. นอกจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้แลว้ ในกรณทีีม่ปีระกำศ หรอืค ำสัง่ใดของตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ก ำหนดใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์มหีน้ำทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืน ำส่งสำรสนเทศใดอนัเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรกองทรสัต์ 
และกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ใหผู้จ้ดักำรกองทรสัต์ปฏบิตัติำมประกำศ หรอืค ำสัง่ดงักล่ำวดว้ย   

 

การค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์

ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะเป็นผูจ้ดัท ำและส่งรำยงำนมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์และมลูค่ำหน่วยทรสัต์ ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตร
มำส ซึง่ผ่ำนกำรรบัรองจำกทรสัตแีลว้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนันบัแต่วนัสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำสนัน้  

นอกจำกนี้ ผู้จดักำรกองทรสัต์จะจดัท ำและส่งรำยงำนทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์และมลูค่ำหน่วยทรสัต์ ณ วนัท ำกำรสุดท้ำยของแต่ละ
เดอืนใหท้รสัตตีรวจสอบภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนันบัแต่วนัสุดทำ้ยของแต่ละเดอืน  เวน้แต่หำกวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนใดเป็นวนัสิ้นไตร
มำส ผูจ้ดักำรกองทรสัต์จะจดัท ำและส่งรำยงำนทรพัย์สนิสุทธดิงักล่ำวใหท้รสัตตีรวจสอบภำยในสีส่บิหำ้ (45)นับแต่วนัท ำกำรสุดทำ้ยของ
เดอืนนัน้ 
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ทัง้นี้ กำรค ำนวณและรำยงำนมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์และมลูค่ำหน่วยทรสัต์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. ใหใ้ชร้ำคำดงัต่อไปนี้ ในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุน  
ก. รำคำที่ไดจ้ำกกำรประเมนิมลูค่ำหรอืสอบทำนกำรประเมนิมูลค่ำครัง้ล่ำสุด แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำร

ค ำนวณมลูค่ำในช่วงเวลำตัง้แต่กำรลงทุนในทรพัยส์นิหลกัจนถงึวนัก่อนวนัสอบทำนกำรประเมนิมลูค่ำครัง้แรก  ใหใ้ช้
รำคำทีไ่ดม้ำซึง่ทรพัยส์นิหลกัในกำรค ำนวณ 
กำรประเมนิมลูค่ำหรอืกำรสอบทำนกำรประเมนิมลูค่ำตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดในสญัญำ
ก่อตัง้ทรสัต์ดว้ย  

ข. รำคำทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนด ในกรณทีีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นนอกจำก ก. 
2. ใหใ้ชต้วัเลขทศนิยมดงัต่อไปนี้ 

ก. ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธแิละใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยมสอง (2) ต ำแหน่งและปดัเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล   
ข. ค ำนวณมลูค่ำหน่วยทรสัต์เป็นตวัเลขทศนิยมหำ้ (5) ต ำแหน่งและปดัเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่ใชผ้ลลพัธ์เป็น

ตวัเลขทศนิยมสี ่(4) ต ำแหน่งและตดัทศนิยมต ำแหน่งทีห่ำ้ (5) ทิง้ 
ในกรณทีีม่เีศษเหลอืจำกกำรปดัเศษตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ ำเศษนัน้รวมค ำนวณเขำ้เป็นทรพัยส์นิในกองทรสัต์ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยทรสัตไ์ม่ถกูต้อง 

ผู้จดักำรกองทรสัต์จะแจ้งเปิดเผยเหตุกำรณ์และกำรเปลียนแปลงโดยทันที และแก้ไขน ำส่งผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรผลตอบแทนจำกกองทรสัต์ตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ 

3. ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มสีทิธลิงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เติมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ หรอืแกไ้ขวธิกีำรจดักำร โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขและหลกัเกฑ์ที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ 

4. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิกองทรสัต์หรอืลดทุน 

5. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะโอนหน่วยทรสัต์ได้ แต่ทัง้นี้จะต้องเป็นไปตำมเงือ่นไข และหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ แ ละ
กฎหมำยหลกัทรพัย ์

6. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์สำมำรถน ำหน่วยทรสัต์ไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำยตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีท่รสัตแีละ/หรอืนำยทะเบยีน
ทีห่น่วยทรสัต์ก ำหนด 
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โครงสร้างการจดัการ 

ช่ือบริษทั : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั : 23 เมษำยน 2557 

ทุนจดทะเบียนซ่ึงเรียกช าระแล้ว : 10,000,000 บำท 

วนัท่ีได้รบัการเหน็ชอบการ ก.ล.ต. ให้ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ : 6 ตุลำคม 2557 
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ผูถ้ือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ชือ่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ทีถ่อื 
รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด 
1  ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 99,997 99.997% 
2  นำยสมยศ อนนัตประยรู 1 0.001% 
3  นำงจรพีร อนนัตประยรู 1 0.001% 
4  นำยปิยะพงศ ์พนิธุประภำ 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 
     :                                                     

จ านวนผูถ้ือหน่วยทรสัตแ์ละการกระจายการถือหน่วยทรสัต ์

ณ วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558 

 
จ านวนราย          

จ านวน
หน่วย 

ร้อยละของหน่วยทรสัต ์
ท่ีออกจ าหน่าย 

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ป็น Strategic trust unit holders - - - 
    1.1 ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์และ 

เจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยเ์ดมิทีส่ำมำรถควบคุมกจิกำรทรพัยส์นิ
หลกั 

1 30,300,000 15.0% 

    1.2 กรรมกำร ผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำร ของบุคคลตำม 1.1               
   รวมถงึบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ ์

- - - 

    1.3 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีถ่อืหน่วยทรสัต์ > 5%  - - - 
    1.4 ผูม้อี ำนำจควบคุมของกองทรสัต์และทรสัต ี - - - 
2. ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ำยยอ่ยทีถ่อืไมต่ ่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย 1,152 171,700,000 85.0% 
3. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์รำยยอ่ยทีถ่อืต ่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย - - - 

รวมผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ัง้ส้ิน (Total unitholders) 1,153 202,000,000 100.0% 
 

ผูถ้ือหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ 

ณ วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558 

ล าดบั ช่ือ จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์ถือ ร้อยละของหน่วยทรสัตท่ี์ออกจ าหน่าย 
1 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 30,300,000 15.00% 
2 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 19,700,000 9.75% 
3 ส ำนกังำนประกนัสงัคม 10,000,000 4.95% 
4 กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกนัชวีติ จ ำกดั(มหำชน) 8,053,400 3.99% 
5 มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 5,000,000 2.48% 
6 นำงจำรุวรรณ เจยีมพทิยำนุวฒัน์ 

นำยสุรชยั ชยัพชรพร 
นำยนพพร บุญลำโภ 
นำยวุฒชิยั เผอญิโชค 

2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 

0.99% 
0.99% 
0.99% 
0.99% 

7 นำยอุดมศกัดิ ์ชำครยีวณชิย ์ 1,800,000 0.89% 
8 นำงสุธ ีสริสิทิธโิชต ิ 1,500,000 0.74% 
9 นำงรตัตนินัท ์อนนัตช์ยัธรรม 1,100,000 0.54% 
10 มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

นำงนนัทำ รุ่งนพคุณศร ี
นำยอดุล กอ้งเกยีรตไิกร 

1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 

0.50% 
0.50% 
0.50% 
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ผูถ้ือหน่วยต่างด้าว ณ วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558 

 กองทรสัต์มผีูห้น่วยลงทุนต่ำงดำ้ว 2 รำย ถอืหน่วยทรสัต์รวมกนั 210,000 หน่วย คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.10 ของทุนช ำระแลว้ 

สถิติ 

วนัท่ี 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

(หน่วย : พนับาท) 
ต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม 

(พนับาท) 
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนตาม
ราคายุติธรรม* ทรพัยสิ์นอ่ืน** 

เงินกู้จาก
สถาบนัการเงิน 

หน้ีสินอ่ืน*** 

6 พฤศจกิำยน 
2558 

9.9909 2,018,174,421.92 14,546,751.85 2,396,035,992.00 626,323,115.88 505,000,000.00 513,731,437.81 

* ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเชำ่ของ (1) โครงกำรเอสเจ อนิฟินทิ วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์และ (2) โครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์

** ประกอบดว้ย (1) ภำษซีือ้ (2) ลกูหนี้อืน่ (3) คำ่ใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ี(4) คำ่ธรรมเนยีมเงนิกูย้มืจ่ำยลว่งหน้ำ และ (5) สนิทรพัย์อืน่ 

*** ประกอบดว้ย (1) เงนิมดัจ ำและเงนิประกนั (2) คำ่เชำ่และค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ (3) ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์คำ้งจ่ำย (4) ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซึง่ทรพัย์สนิของ
กองคำ้งจ่ำย (5) เจำ้หนี้อืน่ (6) คำ่ธรรมเนยีมแรกเขำ้ตลำดหลกัทรพัย์คำ้งจ่ำย (7) ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย และ (8) คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

 

จดัท าโดย  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ธนำคำร ซไีอเอม็บไีทย จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูในสำรสนเทศฉบบันี้ครบถว้นและถูกตอ้งทุกประกำร 

 

 

     _________________________________ 

                                                      (นำยก ำธร ตตยิกว)ี                                

             กรรมกำร 

 

                  _________________________________ 

                                                       (นำยปิยะพงศ ์พนิธุประภำ)                                

                       กรรมกำร 
                                         บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีลเอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ีพรอ็พเพอรต์ี้ ดวิเิดนด ์ฟนัด ์
นำยไชยวฒัน์ ศวิสริกิำรุณย ์
บรษิทั กรุงไทยพำนชิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
นำงสำวปำรชิำต ิสุรประเสรฐิ 
น ำสนิประกนัภยั 
วดัโพธิเ์ยน็ 
นำยสำมำรถ ผนัผ่อน 
นำยอวริุทธ ์อรยิวุฒยำกร 
ไฮเทค กบนิทร ์โลจสิตกิส ์
นำงหทยัรตัน์ จุฬำงกรู 
นำยทวชิ เตชะนำวำกุล 

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 

0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 

 รวม (Total) 99,453,400 49.23% 
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สรปุสาระส าคญัของสญัญา 

สรุปสำระส ำคญัของสญัญำทีท่ ำใหไ้ดม้ำซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนครัง้แรก 

โครงการ เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

1. สญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้ง โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูจ้ะขาย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (“กองทรสัต์”)  

โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตขีองกองทรสัต์ เป็นผูม้อี ำนำจ
กระท ำแทน 

1. ค า
นิยาม 

เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย  
ดงันี้ 
การซ้ือขายทรพัยสิ์น
ท่ีซ้ือขายเสรจ็
สมบรูณ์ 

หมำยถงึ กำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายให้แก่ผู้
จะซ้ือที่ส ำนักงำนที่ดนิที่เกี่ยวข้องตำมสญัญำนี้ รวมทัง้กำร
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมข้อ 2 ทัง้นี้ 
ภำยหลงัจำกทีคู่่สญัญำทัง้สองฝำ่ยไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขบงัคบั
ก่อนตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 5 เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

โครงการ SJ Infinite 
I 

หมำยถงึ อำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ตัง้อยู่ที ่349-
349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร พร้อม
ทีด่นิทีต่ ัง้อำคำร และสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิดงักล่ำว  

ค ารบัรองของผูจ้ะ
ขาย 

หมำยถงึ ค ำรบัรอง รบัประกนั และ/หรอื ค ำยนืยนัของผู้จะขาย ตำมที่
ระบุในสญัญำฉบบันี้ 

ค ารบัรองของผูจ้ะ
ซ้ือ 

หมำยถงึ ค ำรบัรอง รบัประกนั และ/หรอื ค ำยนืยนัของผู้จะซ้ือ ตำมที่
ระบุในสญัญำฉบบันี้ 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน หมำยถงึ เงื่อนไขบงัคบัก่อนส ำหรบัการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ตำมทีร่ะบุในขอ้ 5 

ภาระผกูพนั หมำยถงึ กำรจ ำนอง ภำระตดิพนั กำรจ ำน ำ ภำระจ ำยอม สทิธยิดึหน่วง 
รวมถึงสิทธิตำมสัญญำใดๆ ที่บุคคลภำยนอกมีอยู่ เหนือ
โครงการ SJ Infinite I 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย หมำยถงึ ทีด่นิ อำคำร และสิง่ปลกูสรำ้ง โดยมรีำยละเอยีดปรำกฏตำมที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ 

 วนัที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งเป็น
วนัที่การซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ้น 
แต่ทัง้นี้ ต้องไม่เกนิ 60 วนันับแต่วนัที่จดัตัง้กองทรสัต์แล้ว
เสรจ็ตำมกฎหมำย 

ราคาซ้ือขาย หมำยถงึ มคีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.1 ของสญัญำฉบบันี้ 
ผูเ้ช่ารายย่อย หมำยถงึ ผูเ้ช่ำพื้นทีภ่ำยในอำคำร SJ Infinite I ภำยใต้สญัญาเช่าและ

สญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย 
บริษทั เอม็เจพี หมำยถงึ บรษิทั เอม็เจพ ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั 
บมจ. เมเจอร ์ หมำยถงึ บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั CBRE หมำยถงึ บรษิทั ซบี ีรชิำรด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีดินท่ีจะขาย หมำยถงึ ทีด่นิทีจ่ะขำย รวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที ่24370, 24369, 

5345, 5346, 5347, 5348, 5349 และ 9764) ตัง้อยู่ที ่แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนครซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย มเีนื้อทีร่วมประมำณ 3 ไร่ 1 งำน 45.5 
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หวัข้อ รายละเอียด 
ตำรำงวำ (“เน้ือท่ีโดยประมาณ”)  

สญัญาธรุกรรม
โครงการบางนา 

หมำยถงึ (1) สญัญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งโครงกำรบำง
นำ บสิซิเนส คอมเพล็กซ์  ระหว่ำง ผู้จะซ้ือ และผู้จะ
ขาย 

(2)  สญัญำเช่ำทีด่นิโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์  
ระหว่ำง ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

(3) สัญญำซื้อขำยอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และงำนระบบ
สำธำรณูปโภคของโครงกำรบำงนำ บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ ระหว่ำง ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

สญัญาเช่าและ
สญัญาบริการของผู้
เช่ารายย่อย 

หมำยถงึ สญัญำเช่ำในพืน้ทีใ่นอำคำร SJ Infinite I และสญัญำใหบ้รกิำร
สำธำรณูปโภค ระหว่ำง ผู้จะขาย และผู้เช่ารายย่อย และ
สญัญำดังกล่ำวยงัคงมีผลใช้บังคบัอยู่ในวนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์  

สญัญาซ้ือขาย
อปุกรณ์และงาน
ระบบสาธารณูปโภค
ฯ 

หมำยถงึ สัญญำซื้ อ ข ำย อุปกร ณ์  เฟอร์นิ เ จอ ร์  แล ะ งำนร ะบบ
สำธำรณูปโภคของโครงการ SJ Infinite I ระหว่ำง ผู้จะซ้ือ 
และผูจ้ะขาย 

สญัญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป 

หมำยถงึ สญัญำทีผ่ ู้จะขายมอียู่กบับุคคลภำยนอกเพื่อรบับรกิำรต่ำงๆ 
กำรรบัประกัน และกำรซ่อมบ ำรุงของทรพัย์สินท่ีซ้ือขาย 
ตลอดจนสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายระหว่ำงผูจ้ะขายและบุคคลภำยนอก และ
สญัญำดงักล่ำวยงัคงมผีลใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

สญัญาบริหารจดัการ
อาคาร 

หมำยถงึ (1) สญัญำบริหำรจดักำรอำคำร ลงวนัที่ 1  ตุลำคม  2557 
ระหว่ำง บริษทั CBRE  (ในฐำนะตวัแทนจดักำร) และผู้
จะขาย (ในฐำนะลกูคำ้) 

(2) สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนแต่เพยีงผู้เดยีวส ำหรบัโครงกำร
เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ ลงวนัที่ 23 
กรกฏำคม 2558 ระหว่ำง บริษทั CBRE และผูจ้ะขาย  

สญัญาตกลงกระท า
การ 

หมำยถงึ สญัญำตกลงกระท ำกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์  ระหว่ำง ผู้
จะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

หนังสือช้ีชวน หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ (แบบ 69-
REIT) และหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์ 

2. การซ้ือ
ขาย
ทรพัยสิ์
นท่ีซ้ือ
ขาย
เสรจ็
สมบรูณ์ 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ ของสญัญำฉบบันี้ (ก) ผู้จะขายตกลงขำยและด ำเนินกำรให้บริษทั เอม็
เจพี และบมจ. เมเจอร ์โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะซ้ือตกลงซื้อทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขายจำกผู้จะขายโดยรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายจำกบริษทั เอม็เจพี และบมจ. เมเจอร ์
โดยปรำศจำกภาระผกูพนัใดๆ นอกเหนือจำกสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และ
สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปทีผ่ ู้จะขายไดเ้ปิดเผยแก่ผู้จะซ้ือแลว้ และ (ข) ผู้จะขายตกลงใหผ้ ู้จะ
ซ้ือมสีทิธใินกำรใชเ้ครื่องหมำย หรอืค ำว่ำ “เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์” และ “SJ Infinite I 
Business Complex” เพือ่ใชใ้นกำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 
รวมถงึใชใ้นเอกสำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักล่ำวขำ้งตน้ 
กำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายจะเกดิขึน้ในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์
และคู่สญัญำตกลงใหถ้อืว่ำไดม้กีำรส่งมอบกำรครอบครอบทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์น
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ท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

3. ราคาซ้ือ
ขาย 

3.1 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเป็นเงนิจ ำนวนรวมทัง้สิ้นประมำณ 
1,515.5 ลำ้นบำท (“ราคาซ้ือขาย”) โดยแบ่งเป็น 
(ก) ประมำณ 550.0 ลำ้นบำท เป็นรำคำซื้อขำยของท่ีดินท่ีจะขาย และ  
(ข) ประมำณ 965.0 ลำ้นบำท เป็นรำคำซื้อขำยของอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง 

3.2 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำในกรณีที่มกีำรรงัวดัท่ีดินท่ีจะขายโดยบุคคลที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย
เหน็ชอบร่วมกนัแลว้ และปรำกฏว่ำ 
(ก) ท่ีดินท่ีจะขายมเีนื้อทีร่วมแตกต่ำงไมเ่กนิกว่ำรอ้ยละ 1 ของเน้ือท่ีโดยประมาณ และไมก่ระทบ

ต่อกำรจดัหำประโยชน์ในปจัจุบนัอย่ำงมนียัส ำคญัของทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายแลว้ คู่สญัญำตกลงที่
จะด ำเนินกำรซื้อขำยทรพัย์สินท่ีซ้ือขายต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงราคาซ้ือขาย และไม่
เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อกนั 

(ข) ท่ีดินท่ีจะขายมเีนื้อทีร่วมแตกต่ำงไมเ่กนิกว่ำรอ้ยละ 1 ของเน้ือท่ีโดยประมาณ แต่กระทบต่อ
กำรจดัหำประโยชน์ในปจัจุบนัอย่ำงมนียัส ำคญัของทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายแลว้ คู่สญัญำตกลงทีจ่ะ
ด ำเนินกำรซื้อขำยทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายต่อไป โดยปรบัรำคำซื้อขำยของทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายใหม ่
และไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อกนั 

(ค) ท่ีดินท่ีจะขายมเีนื้อทีร่วมแตกต่ำงเกนิกว่ำรอ้ยละ 1 ของเน้ือท่ีโดยประมาณแลว้ คู่สญัญำตก
ลงทีจ่ะด ำเนินกำรซื้อขำยทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายต่อไป โดยปรบัรำคำซื้อขำยของทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขายใหม ่และไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อกนั 

4. ภาษี
อากร 
และ
ค่าใช้จ่า
ย 

4.1 ผู้จะขำยจะรบัผดิค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์ท่ำจ ำนวนที่บริษัท เอ็มเจพี และ 
บมจ. เมเจอร ์ตอ้งรบัช ำระตำมสญัญำจะซื้อจะขำยทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายระหว่ำงบริษทั เอม็เจพี และ 
บมจ. เมเจอร์ กบัผู้จะขาย ผู้จะซ้ือตกลงรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายส่วนทีเ่หลอื  

4.2 ผูจ้ะขำยตกลงรบัผดิชอบค่ำภำษธีุรกจิเฉพำะ ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย และ ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของตนเอง 
4.3 ผู้จะซื้อตกลงรบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเอง

ทัง้สิน้  
5. เง่ือนไข

บงัคบั
ก่อน 

5.1 การซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมกีำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไข
บงัคบัก่อนตำมทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรอืในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขายเสรจ็สมบรูณ์ 
(ก) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะขาย 

(1) ค ารบัรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัทีล่งนำมในสญัญำฉบบันี้ 
และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย (ถ้ำจ ำเป็นต้อง
ไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผูจ้ะขำย) ไดอ้นุมตักิำรเขำ้ท ำสญัญำและปฏบิตัติำมขอ้
สญัญำต่ำงๆ ภำยใต้สญัญำฉบบันี้ รวมทัง้ให้ด ำเนินกำรอื่นใด ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรปฏบิตัติำมขอ้สญัญำต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำฉบบันี้ 

(3) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่าราย
ย่อย และแจง้บอกกล่ำวกำรโอนดงักล่ำวไปยงัผูเ้ช่ารายย่อย 

(4) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไป และแจง้
บอกกล่ำวกำรโอนดงักล่ำวไปยงัคู่สญัญำภำยใต้สญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไป 

(5) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธภิำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป เพื่อโอนสทิธทิีจ่ะ
ได้รบัหนังสือค ้ำประกนัธนำคำร และหนังสือรบัประกนัผลงำน สิทธิ เรียกร้องต่อกำร
รบัประกนัผลงำน และกำรรบัประกนัควำมช ำรุดบกพร่อง ซึ่งผู้จะขายม ีณ วนัท่ีการซ้ือ
ขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ใหแ้ก่ผู้จะซ้ือ และแจง้บอกกล่ำวกำรโอนดงักล่ำว
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ไปยงัคู่สญัญำภำยใตส้ญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไป 

(6) ด ำเนินกำรใหผู้ร้บัประกนัภยัแกไ้ขกรมธรรม์ประกนัภยัของทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายใหผ้ ู้จะซ้ือ
เป็นผูร้บัผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเดมิ โดย
มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(7) ด ำเนินกำรขอเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์กำรใช้งำนตำมใบรบัรองกำรก่อสร้ำงอำคำร 
ดดัแปลงอำคำร หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ อ. 6) ของโครงการ SJ Infinite กบั
หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นประเภทอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำใหแ้ลว้เสรจ็ 

(ข) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะซ้ือ 
(1) ค ารบัรองของผู้จะซ้ือถูกต้องและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำฉบบันี้ 

และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 
(2) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่าราย

ย่อย เพือ่รบัโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย 
(3) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป เพื่อรบั

โอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใตส้ญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไป 
(4) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธภิำยใตส้ญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป เพื่อรบัโอนสทิธทิี่

จะได้รบัหนังสอืค ้ำประกนัธนำคำร และหนังสอืรบัประกนัผลงำน สทิธิเรยีกร้องต่อกำร
รบัประกนัผลงำน และกำรรบัประกนัควำมช ำรุดบกพร่องต่ำงๆ  

(ค) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย 
(1) สญัญาซ้ือขายอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภคฯ ไดร้บักำรลงนำมโดยคู่สญัญำ

ทัง้สองฝำ่ยแลว้  
(2) สญัญาธรุกรรมโครงการบางนา ไดร้บักำรลงนำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยแลว้ 
(3) สญัญาตกลงกระท าการไดร้บักำรลงนำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยแลว้ 
(4) ผูจ้ะขายโอนและผูจ้ะซื้อรบัโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาบริหารจดัการอาคารใหแ้ก่

กองทรสัต์โดยกำรแปลงหนี้ใหม่ โดยมกีำรลงนำมในสญัญำที่เกี่ยวขอ้งโดยผู้จะขาย 
CBRE และผูจ้ะซ้ือแลว้ 

6. ก าหนด 
เวลาท่ี
ได้สิทธิ
ประโยช
น์ หน้าท่ี 
และ
ความรบั
ผิด 

6.1 ผูจ้ะขายมสีทิธใินกำรไดร้บัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษ ีภำระ
หนี้สนิ ภาระผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย ซึ่ง
รวมถงึภำยใตส้ญัญาเช่าและสญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการ
ทัว่ไป ซึ่งเกดิขึ้นจนถึงเวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จ
สมบรูณ์  
ทัง้นี้ ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ที่เกดิขึ้นจำก 
หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง 
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์
(ข) ภำษอีำกร เช่น ภำษโีรงเรอืน ภำษทีีด่นิ ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษป้ีำย และภำษอีื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(ค) บรรดำควำมรบัผดิต่ำงๆ เกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรประเมนิของ

หน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ง) บรรดำหนี้สนิต่ำงๆ ทีอ่ำจบงัคบัช ำระไดจ้ำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 
(จ) หน้ำที ่และภำระภำษ ีภำระหนี้สนิ ภาระผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ภำยใต้สญัญาเช่าและ

สญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสัญญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป และเบี้ย
ประกนัภยั 

6.2 ภำยใตเ้งือ่นไขควำมส ำเรจ็ของการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะซ้ือมสีทิธใินกำร
ไดร้บัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผกูพนั 
และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย ซึ่งรวมถงึภำยใต้สญัญา
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เช่าและสญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไป ซึ่งเกดิขึน้หลงั
เวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

6.3 หำกผู้จะขายได้ร ับผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เงนิ
ชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทีผ่ ู้จะซ้ือควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใต้สญัญำนี้ 
สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป ผู้จะ
ขายจะแจง้ใหผ้ ู้จะซ้ือทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผู้
จะซ้ือภำยใน 5 (หำ้) วนัท ำกำร  

6.4 หำกผู้จะซ้ือได้ร ับผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย เงนิ
ชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึง่เป็นผลประโยชน์ที่ผูจ้ะขายควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใตส้ญัญำนี้ 
สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป ผู้จะ
ซ้ือจะแจง้ใหผ้ ู้จะขายทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผู้
จะขายโดยไมช่กัชำ้ 

7. ข้อตกลง
กระท า
การ 

7.1 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรด ำเนินกำรให้ผู้เช่ารายย่อย
ยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำทีข่องผูจ้ะขายใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือภำยใตส้ญัญาเช่า
และสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และใหผ้ ู้จะซ้ือเขำ้เป็นคู่สญัญำตำมสญัญาเช่าและสญัญา
บริการของผูเ้ช่ารายย่อยแทนผู้จะขายโดยเรว็ ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยไดย้นิยอมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำทีใ่นก่อนหรอืในวนัทีก่ำรซื้อขำยทรพัย์สนิทีซ่ื้อขำยเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะ
ขายจะส่งมอบเงนิประกนักำรเช่ำและกำรบริกำรตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในสญัญาเช่าและสญัญา
บริการของผู้เช่ารายย่อย (หำกม)ี และต้นฉบบักรมธรรมป์ระกนัภยัทีอ่อกภำยใต้สญัญาเช่าและ
สญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่ำว ซึง่ไดส้ลกัหลงัแกไ้ขชือ่ผูร้บัผลประโยชน์เป็นผู้จะซ้ือแลว้
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเดมิให้แก่ผู้จะซ้ือ (หำกม)ี  ในวนัที่กำรซื้อขำยทรพัย์สนิที่ซื้อขำยเสร็จ
สมบรูณ์  ในกรณทีีผู่เ้ช่ำรำยย่อยไดย้นิยอมดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีก่ำรซื้อขำยทรพัย์สนิทีซ่ื้อขำยเสรจ็
สมบรูณ์  ผูจ้ะขำยจะส่งมอบเงนิประกนักำรเช่ำและกำรบรกิำรใหแ้ก่ผูจ้ะซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำร นับ
แต่วนัทีผู่เ้ช่ำรำยย่อยไดใ้หค้วำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำทีด่งักล่ำวแลว้ 
ทัง้นี้ ผูจ้ะขายอำจโอนเงนิประกนักำรเช่ำและกำรบรกิำรดงักล่ำว โดยตกลงใหผู้จ้ะซื้อสำมำรถหกั
จ ำนวนเงนิดงักล่ำวออกจำกราคาซ้ือขายทีจ่ะช ำระใหแ้ก่ผูจ้ะขำยได ้

7.2 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรด ำเนินกำรให้คู่สญัญำภำยใต้
สญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไปยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำทีข่องผู้
จะขายให้แก่ผู้จะซ้ือภำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป และใหผ้ ู้จะซ้ือเขำ้เป็นคู่สญัญำ
ตำมสญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปแทนผู้จะขายโดยเร็ว และเมื่อคู่สญัญำภำยใต้สญัญา
บริการของผู้ให้บริการทัว่ไปได้ยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำที่ดงักล่ำว
แล้ว ผู้จะขายจะส่งมอบเงนิประกนัตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในสญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป 
(หำกม)ี ใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ 

7.3 ภำยใน 90 (เกำ้สบิ) วนันบัจำกวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะขายตกลงที่
จะด ำเนินกำรให้คู่สญัญำภำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปตำมรำยชื่อที่ก ำหนดไว้ใน
สญัญำ ออกหนังสือค ้ำประกนัธนำคำร และหนังสือรบัประกนัผลงำนให้แก่ผู้จะซ้ือ และให้ควำม
ยนิยอมต่อกำรโอนสทิธดิงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

8. ข้อ
สญัญา
รบัผิดช
อบใช้

8.1 ภำยใต้บงัคบัข้อ 8.2 ข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำรและ
พนักงำนของคู่สญัญำดงักล่ำวด้วย (โดยรวมเรยีกว่ำ “คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย”) (ก) 
ได้รบัควำมเสียหำย มขี้อเรียกร้อง ข้อพิพำท หรือกำรด ำเนินคดีใดๆ ต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
(“คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด”) อันเนื่องมำจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนด และ/หรือ 
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ความ
เสียหาย 

เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด 
หรอื (ข) ต้องช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ แทนคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไปก่อนโดยสุจรติ อนัเป็นผลมำ
จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/
หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตำมทีก่ ำหนดในสญัญำนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิดตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด (รวมทัง้ 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจำ้งทีป่รกึษำกฎหมำย ทนำยควำมเพือ่แกไ้ขขอ้
พพิำทหรอืต่อสู้คดดีงักล่ำว) ให้แก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจนครบถ้วน และจะช ำระ
ค่ำเสยีหำย และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 30 (สำมสบิ) วนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจำก
คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไม่ไดร้บัแจง้ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดในขอ้ 8.2 ให้ถอืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญำฝ่ำยที่ต้องรบัผดิเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญา
ฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายไมอ่ำจเรยีกรอ้งใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญำฝำ่ยทีต่อ้งรบัผดิอกีต่อไป 

8.2 คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏิบัติผิดข้อก ำหนด และ/หรือ 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอื ค ำรบัประกนัดงักล่ำวใหคู้่สญัญาฝ่ายท่ีต้อง
รบัผิดทรำบโดยเรว็นบัแต่วนัทีคู่่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายทรำบหรอืมเีหตุอนัควรทรำบถงึ
เหตุกำรณ์ดงักล่ำว แต่ทัง้นี้ ตอ้งภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขายเสรจ็สมบรูณ์ โดยกำรแจง้ดงักล่ำวต้องระบุถงึรำยละเอยีด สำเหตุ และประมำณกำรของควำม
เสยีหำยดงักล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดยคู่สญัญำทุกฝ่ำยจะต้องร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงและใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงเต็มที่และกระท ำกำรโดยสุจริตในกำรป้องกนัหรือลดควำมเสียหำยดงักล่ำว หำก
คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไม่ได้รบัแจ้งภำยในระยะเวลำ 2 ปี ดงักล่ำว ให้ถือว่ำควำมรบัผดิของ
คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดเป็นอนัสิน้สุดลง โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายไม่อำจเรยีกรอ้ง
ใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดอกีต่อไป 

8.3 ควำมรบัผดิของผู้จะขาย (ไม่ว่ำจะโดยสญัญำ ละเมดิ หรอือื่นใด) ทีเ่กดิขึ้นจำกหรอืเกี่ยวเนื่องกบั
สญัญำฉบบันี้ ไมว่่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้สิ้นแลว้จะต้องไม่เกนิกว่ำจ ำนวนราคาซ้ือขายทีผ่ ู้จะขาย
ไดร้บัจำกผูจ้ะซ้ือภำยใตส้ญัญำนี้  
ทัง้นี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่มคีวำมรบัผดิในค่ำเสยีหำยทำงอ้อม ค่ำเสยีหำยพเิศษ หรอื
ค่ำเสยีหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไมต่อ้งรบัผดิใดๆ หำกเหตุดงักล่ำวเกดิจำก
ควำมผดิหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย หรอืเกดิ
จำกเหตุสุดวสิยั 

8.4 เมือ่การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ หำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายไดร้บัควำมเสยีหำยใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้นบัจำกวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์โดยมไิดม้เีหตุจำกควำมผดิของ
ผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยดงักล่ำว 

 

2. สญัญำซื้อขำยอุปกรณ์และงำนระบบสำธำรณูปโภค โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูจ้ะขาย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (“กองทรสัต์”) 

โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตีของกองทรสัต์ เป็นผู้มี
อ ำนำจกระท ำแทน 

1. ค านิยาม เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย 
ดงันี้ 
กองทรสัต์ หมำยถงึ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิ

เอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 
การซ้ือขาย หมำยถงึ กำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายใหแ้ก่ผู้จะซ้ือ เมื่อกำร
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ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ 

ปฏบิตัิตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมข้อ 2 ของสญัญำ
ฉบบันี้ และเงือ่นไขบงัคบัก่อนตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 5 ของสญัญำ
ฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

โครงการ SJ 
Infinite I 

หมำยถงึ อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่ที่ 349-
349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

บริษทั เอม็เจพี หมำยถงึ บรษิทั เอม็เจพ ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั 
วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ 

หมำยถงึ วนัทีคู่่สญัญำทัง้สองฝำ่ยตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งเป็นวนัที่
การซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์เกดิขึ้น แต่ทัง้นี้ 
ต้องไม่เกิน 60 วนันับแต่วนัที่จ ัดตัง้กองทรสัต์แล้วเสร็จตำม
กฎหมำย 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย หมำยถงึ ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงงำนระบบและ
อุปกรณ์ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
(1) งำนระบบไฟ้ฟ้ำ งำนระบบน ้ ำประปำ ระบบโทรศัพท ์

ลฟิท ์บนัไดเลือ่น ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบปรบัอำกำศ
ระบบสุขำภบิำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบรกัษำควำม
ปล อดภัย  ร ะบบ ง ำน วิศ ว ก ร  อุ ป ก ร ณ์  Turnstile 
Swinglane 900 พรอ้มบตัรเขำ้อำคำร และบตัรเขำ้อำคำร
จอดรถ และระบบสำธำรณูปโภคอื่นๆ ทัง้หมดที่ติดตัง้
และใชง้ำนอยู่ในโครงกำร SJ Infinite I 

(2) อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้เฟอร์นิเจอร์ ทัง้หมดทีต่ิดตัง้
และใชง้ำนอยู่ในโครงกำร SJ Infinite I 

ภาระผกูพนั หมำยถงึ กำรจ ำนอง ภำระตดิพนั กำรจ ำน ำ ภำระจ ำยอม สทิธยิดึหน่วง 
รวมถึงสิทธิตำมสัญญำใดๆ ที่บุคคลภำยนอกมีอยู่ เหนือ
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 

สญัญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกู
สร้าง 

หมำยถงึ สัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง โครงการ SJ 
Infinite I ระหว่ำง ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

สญัญาเช่าและ
สญัญาบริการของผู้
เช่ารายย่อย 

หมำยถงึ สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรของผูเ้ช่ำรำยย่อยตำมทีน่ิยำมไวใ้น
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง  

สญัญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป 

หมำยถงึ สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปตำมที่นิยำมไว้ในสญัญา
จะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง  

2. การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขาย 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ ของสญัญำฉบบันี้ ผูจ้ะขายตกลงขำยและด ำเนินกำรให้บริษทั เอม็เจ
พี โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ และผู้จะซ้ือตกลงซื้อทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายจำกผูข้ำย
และตกลงรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินท่ีซ้ือขายจำกบริษัท เอม็เจพี โดยปรำศจำกภาระผกูพนัใดๆ 
หรอืขอ้พพิำทใดๆ เว้นแต่สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป ทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูแก่ผูจ้ะซ้ือแลว้ 
กำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายจะเกดิขึน้ในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์
และคู่สญัญำตกลงให้ถือว่ำได้มกีำรส่งมอบกำรครอบครอบทรพัย์สินท่ีซ้ือขายในวนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

3. ราคาซ้ือขาย คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเป็นเงนิจ ำนวนรวมทัง้สิ้นประมำณไม่เกนิ 
595.8 ลำ้นบำท (“ราคาซ้ือขาย”) (ไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่) 

4. ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย ผูจ้ะซ้ือตกลงรบัผดิชอบภำษมีลูค่ำเพิม่ และค่ำใชจ่้ำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์น
ท่ีซ้ือขายเองทัง้สิน้ 



41 

 

หวัข้อ รายละเอียด 

5. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 5.1 การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมือ่มกีำรปฏบิตัติำมเงื่อนไข
บงัคบัก่อนตำมทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถว้นทุกประกำรก่อนหรอืในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขายเสรจ็สมบรูณ์ 
(ก) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะขาย 

(1) ค ารบัรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำ
ฉบบันี้ และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย (ถ้ำ
จ ำเป็นต้องได้ร ับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขำย ) ได้อนุมตัิกำรเข้ำท ำ
สญัญำและปฏบิตัติำมขอ้สญัญำต่ำงๆ ภำยใต้สญัญำฉบบันี้ รวมทัง้ใหด้ ำเนินกำร
อื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรปฏบิตัิตำมข้อสญัญำต่ำงๆ 
ภำยใตส้ญัญำฉบบันี้ 

(ข) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะซ้ือ 
ค ารบัรองของผู้จะซ้ือถูกต้องและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำฉบบันี้  
และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(ค) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไดร้บักำรลงนำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย
แลว้ และกำรซื้อขำยทรพัย์สนิทีซ่ื้อขำยภำยใต้สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเสรจ็สมบรูณ์ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างแลว้ 

6. ก าหนด 
เวลาท่ีได้สิทธิประโยชน์ 
หน้าท่ี และความรบัผิด 

6.1 ผู้จะขายมสีทิธใินกำรได้รบัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษ ี
ภำระหนี้สนิ ภำระผูกพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้นจำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขาย ซึ่งเกดิขึ้นจนถึงเวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จ
สมบรูณ์  
ทัง้นี้ ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษ ีภำระหนี้สนิ ภำระผูกพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก 
หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง 
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์
(ข) ภำษอีำกร เช่น ภำษโีรงเรอืน ภำษทีีด่นิ ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษป้ีำย และภำษอีื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(ค) บรรดำควำมรบัผดิต่ำงๆ เกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรประเมนิ

ของหน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ง) บรรดำหนี้สนิต่ำงๆ ทีอ่ำจบงัคบัช ำระไดจ้ำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 

6.2 ภำยใต้เงือ่นไขควำมส ำเร็จของการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะซ้ือมสีทิธใิน
กำรไดร้บัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภำระ
ผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย ซึ่งเกดิขึน้หลงั
เวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

6.3 หำกผู้จะขายได้ร ับผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ เงนิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้จะ
ซ้ือควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใตส้ญัญำนี้ ผูจ้ะขายจะแจง้ใหผ้ ูจ้ะซ้ือทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและ
ตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือโดยไมช่กัชำ้  

6.4 หำกผู้จะซ้ือได้ร ับผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ เงนิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้จะ
ขายควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใต้สญัญำนี้ ผู้จะซ้ือจะแจง้ใหผ้ ู้จะขายทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
และตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูจ้ะขายโดยไมช่กัชำ้ 

7. ข้อสญัญารบัผิด 
ชอบใช้ความเสียหาย 

7.1 ภำยใต้บงัคบัขอ้ 7.2 ขอ้ 7.3 และขอ้ 7.4 ในกรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถงึกรรมกำรและ
พนกังำนของคู่สญัญำดงักล่ำวดว้ย (โดยรวมเรยีกว่ำ “คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย”) (ก) 
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หวัข้อ รายละเอียด 
ได้รบัควำมเสียหำย มขี้อเรยีกร้อง ขอ้พพิำท หรือกำรด ำเนินคดีใดๆ ต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
(“คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด”) อนัเนื่องมำจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถึงกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิด หรอื (ข) ต้องช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ แทนคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไปก่อนโดยสุจรติ อนัเป็น
ผลมำจำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงื่อนไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำ
รบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตำมที่ก ำหนดในสญัญำนี้ คู่สญัญา
ฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย 
ทนำยควำมเพื่อแกไ้ขขอ้พพิำทหรอืต่อสูค้ดดีงักล่ำว) ใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
จนครบถ้วน และจะช ำระค่ำเสยีหำย และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจ้งจำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย ทัง้นี้ หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิดไมไ่ดร้บัแจง้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 7.2 ใหถ้อืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้อง
รบัผิดเป็นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายไม่อำจเรียกร้องใดๆ ได้จำก
คู่สญัญำฝำ่ยทีต่อ้งรบัผดิอกีต่อไป 

7.2 คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏบิตัิผดิขอ้ก ำหนด และ  /หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัดงักล่ำวให้คู่สญัญาฝ่ายท่ี
ต้องรบัผิดทรำบโดยเรว็นับแต่วนัที่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายทรำบหรอืมเีหตุอนัควร
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำว แต่ทัง้นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดงักล่ำวต้องระบุถึงรำยละเอียด สำเหตุ และ
ประมำณกำรของควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดยคู่ส ัญญำทุกฝ่ำยจะต้องร่วมกัน
พจิำรณำหำแนวทำงและใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ละกระท ำกำรโดยสุจรติในกำรป้องกนัหรอื
ลดควำมเสยีหำยดงักล่ำว 

7.3 ควำมรบัผดิของผูจ้ะขาย (ไมว่่ำจะโดยสญัญำ ละเมดิ หรอือื่นใด) ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วเนื่องกบั
สญัญำฉบบันี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้สิ้นแลว้จะต้องไม่เกนิกว่ำจ ำนวนราคาซ้ือขายทีผ่ ู้จะ
ขายไดร้บัจำกผูจ้ะซ้ือภำยใตส้ญัญำนี้ 
ทัง้นี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่มคีวำมรบัผดิในค่ำเสยีหำยทำงอ้อม ค่ำเสยีหำยพเิศษ หรอื
ค่ำเสยีหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่ต้องรบัผดิใดๆ หำกเหตุดงักล่ำวเกดิ
จำกควำมผดิหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย 
หรอืเกดิจำกเหตุสุดวสิยั 

7.4 เมือ่การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ หำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายไดร้บัควำมเสยีหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นนับจำกวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์โดยมไิด้มเีหตุจำก
ควำมผดิของผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยดงักล่ำว 

 

โครงการบางนา บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

1. สญัญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูจ้ะขาย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (“กองทรสัต์”) 

โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตีของกองทรสัต์ เป็นผู้มี
อ ำนำจกระท ำแทน 

1. ค านิยาม เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย 
ดงันี้ 
กองทรสัต์ หมำยถงึ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิ
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หวัข้อ รายละเอียด 
เอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

การซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ 

หมำยถงึ กำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายใหแ้ก่ผู้จะ
ซ้ือทีส่ ำนักงำนทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งตำมสญัญำนี้ รวมทัง้กำรปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ ตำมขอ้ 2 ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกที่
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยได้ปฏบิตัิตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อนตำมที่ได้
ระบุไวใ้นขอ้ 5 เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

ค ารบัรองของผูจ้ะ
ขาย 

หมำยถงึ ค ำรบัรอง รบัประกนั และ/หรอื ค ำยนืยนัของผูจ้ะขายตำมทีร่ะบุ
ในสญัญำฉบบันี้ 

โครงการบางนา หมำยถงึ อำคำรส ำนักงำน บำงนำ บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่ที่ ถนน
บำงนำ -ตรำด กม .7  หมู่ที่ 13  แขวงบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ค ารบัรองของผูจ้ะ
ซ้ือ 

หมำยถงึ ค ำรบัรอง รบัประกนั และ/หรอื ค ำยนืยนัของผู้จะซ้ือตำมทีร่ะบุ
ในสญัญำฉบบันี้ 

เง่ือนไขบงัคบั
ก่อน 

หมำยถงึ เงือ่นไขบงัคบัก่อนส ำหรบัการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็
สมบรูณ์ตำมทีร่ะบุในขอ้ 2 

ภาระผกูพนั หมำยถงึ กำรจ ำนอง ภำระติดพนั กำรจ ำน ำ ภำระจ ำยอม สทิธยิดึหน่วง 
รวมถึงสิทธิตำมสัญญำใดๆ ที่บุคคลภำยนอกมีอยู่ เหนือ
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย หมำยถงึ โครงการบางนา และสิง่ปลกูสรำ้งอื่นๆ ซึ่งรวมถงึอำคำรและสิง่
ปลูกสร้ำงปรำกฏตำมใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลง
อำคำร หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร เลขที ่6/2557 (แบบ อ.6) ออกให ้
ณ วนัที ่19 พฤศจกิำยน 2557 ใหแ้ก่ผูจ้ะขาย 

วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ 

หมำยถงึ วนัทีคู่่สญัญำทัง้สองฝำ่ยตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่เป็นวนัที่
การซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์เกดิขึน้ แต่ทัง้นี้ 
ตอ้งไมเ่กนิ 60 (หกสบิ) วนันบัแต่วนัทีจ่ดัตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสรจ็
ตำมกฎหมำย 

ราคาซ้ือขาย มคีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3 ของสญัญำฉบบันี้ 
สญัญาเช่าท่ีดิน หมำยถงึ สญัญำเช่ำทีด่นิโครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ระหว่ำง 

ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 
ผูเ้ช่ารายย่อย หมำยถงึ ผู้เช่ำพื้นที่ภำยในโครงการบางนา  ภำยใต้สัญญาเช่าและ

สญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย 
สญัญาธรุกรรม หมำยถงึ (1) สญัญาเช่าท่ีดิน 

(2) สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ง า น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคฯ  

สญัญาซ้ือขาย
อปุกรณ์และงาน
ระบบ
สาธารณูปโภคฯ 

หมำยถงึ สัญญำซื้ อ ข ำ ย อุ ปก ร ณ์  เ ฟอ ร์ นิ เ จ อ ร์  แ ล ะ ง ำน ร ะบบ
สำธำรณูปโภคของโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์   
ระหว่ำง ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

สญัญาเช่าและ
สญัญาบริการของ
ผูเ้ช่ารายย่อย 

หมำยถงึ สัญญำเช่ำพื้นที่  และสัญญำให้บริกำรในโครงการบางนา 
ระหว่ำง ผูจ้ะขาย และผู้เช่ารายย่อย และสญัญำดงักล่ำวยงัคง
มผีลใช้บงัคบัอยู่ในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็
สมบรูณ์  

สญัญาบริการของ
ผูใ้ห้บริการทัว่ไป 

หมำยถงึ สญัญำที่ผู้จะขายมอียู่กบับุคคลภำยนอกเพื่อรบับริกำรต่ำงๆ 
กำรรับประกัน และกำรซ่อมบ ำรุงของทรัพย์สินท่ีซ้ือขาย 
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ตลอดจนสัญญำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ทรพัย์สินท่ีซ้ือขายระหว่ำงผู้จะขายและบุคคลภำยนอก และ
สัญญำดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์  

2. การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ ของสญัญำฉบบันี้ ผู้จะขายตกลงขำยและโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์น
ท่ีซ้ือขายให้แก่ผู้จะซ้ือ และผู้จะซ้ือตกลงซื้อและรบักำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินท่ีซ้ือขายจำกผู้จะ
ขาย โดยปรำศจำกภาระผกูพนัใดๆ นอกเหนือจำกสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย 
และสญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไปทีผ่ ูจ้ะขายไดเ้ปิดเผยแก่ผูจ้ะซ้ือแลว้ 
กำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายจะเกดิขึน้ในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ 
และคู่สญัญำตกลงให้ถือว่ำได้มกีำรส่งมอบกำรครอบครอบทรพัย์สินท่ีซ้ือขายในวนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

3. ราคาซ้ือขาย คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเป็นเงนิจ ำนวนรวมทัง้สิ้นประมำณไม่เกนิ 
188.7 บำท (“ราคาซ้ือขาย”) 

4. ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย ผูจ้ะซ้ือตกลงรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์รพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย และค่ำใชจ้่ำยอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท์ร ัพย์สินท่ีซ้ือขายเองทัง้สิ้น และผู้จะขายตกลง
รบัผดิชอบภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย ภำษธีุรกจิเฉพำะ ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของตนเอง 

5. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 5.1 การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์จะเสรจ็สมบูรณ์ต่อเมือ่มกีำรปฏบิตัติำมเงื่อนไข
บงัคบัก่อนตำมทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรอืในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 
(ก) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะขาย 

(1) ค ารบัรองของผู้จะขายถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร ณ วันที่ลงนำมใน
สญัญำฉบบันี้ และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย (ถ้ำ
จ ำเป็นต้องได้รบัมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขำย) ได้อนุมตัิกำรเข้ำท ำ
สัญญำและปฏิบัติตำมข้อสัญญำต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำฉบับนี้  รวมทัง้ให้
ด ำเนินกำรอื่นใด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรปฏิบตัิตำมข้อ
สญัญำต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำฉบบันี้ 

(3) ด ำเนินกำรโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่า
รายย่อยเพือ่ใหผ้ ูจ้ะซ้ือเขำ้เป็นคู่สญัญำในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้
เช่ารายย่อยต่อจำกผู้จะขาย รวมถึงด ำเนินกำรให้ผู้เช่ารายย่อยให้ควำม
ยนิยอมต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำทีด่งักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

(4) ลงนำมในสญัญำสทิธิและหน้ำที่ภำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป 
และแจ้งบอกกล่ำวกำรโอนดงักล่ำวไปยงัคู่สญัญำภำยใต้สญัญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป 

(5) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธภิำยใตส้ญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป เพื่อโอน
สทิธิที่จะได้รบัหนังสือค ้ำประกนัธนำคำร และหนังสอืรบัประกนัผลงำน สทิธิ
เรยีกรอ้งต่อกำรรบัประกนัผลงำน และกำรรบัประกนัควำมช ำรุดบกพร่อง ซึ่งผู้
จะขายม ีณ วนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ใหแ้ก่ผู้จะซ้ือ 
และแจ้งบอกกล่ำวกำรโอนดงักล่ำวไปยงัคู่สญัญำภำยใต้สญัญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป 

(6) ด าเนินการใหผู้ร้บัประกนัภยัแกไ้ขกรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
ใหผ้ ูจ้ะซ้ือเป็นผูร้บัผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขเดมิ โดยมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขาย
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เสรจ็สมบรูณ์ 

(ข) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะซ้ือ 
(1) ค ารบัรองของผูจ้ะซ้ือถูกต้องและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัทีล่งนำมในสญัญำ

ฉบบันี้ และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 
(2) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใตส้ญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้

เช่ารายย่อย เพื่อรบัโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ของผูเ้ช่ารายย่อย 

(3) ลงนำมในสญัญำโอนสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้สัญญาบริการของผู้ให้บริการ
ทัว่ไป เพือ่รบัโอนสทิธแิละหน้ำทีภ่ำยใต้สญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไป 

(4) ลงนำมในสญัญำโอนสทิธภิำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป เพื่อรบั
โอนสทิธทิีจ่ะไดร้บัหนงัสอืค ้ำประกนัธนำคำร และหนงัสอืรบัประกนัผลงำน สทิธิ
เรยีกรอ้งต่อกำรรบัประกนัผลงำน และกำรรบัประกนัควำมช ำรุดบกพร่องต่ำงๆ 

(ค) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย 
(1) สญัญาธุรกรรมไดร้บักำรลงนำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยแลว้ และได้มกีำรจด

ทะเบยีนสทิธิกำรเช่ำในทรพัย์ที่เช่ำให้แก่ผู้จะซ้ือตำมที่ก ำหนดในสญัญาเช่า
ท่ีดินแลว้ 

(2) สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่บรหิำรโครงการบางนา ระหว่ำง ผู้
จะซ้ือ และผู้จะขาย (ในฐำนะผู้บรหิำรอสงัหำรมิทรพัย์) ไดร้บักำรลงนำมโดย
คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยแลว้ 

6. ก าหนด เวลาท่ีได้สิทธิ
ประโยชน์ หน้าท่ี และ
ความรบัผิด 

6.1 ผูจ้ะขายมสีทิธใินกำรไดร้บัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษ ี
ภำระหนี้สนิ ภาระผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขาย ซึง่รวมถงึภำยใตส้ญัญาเช่าและสญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย และสญัญาบริการของ
ผูใ้ห้บริการทัว่ไป ซึง่เกดิขึน้จนถงึเวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขายเสรจ็สมบรูณ์  
ทัง้นี้ ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ที่เกดิขึ้น
จำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง 
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์
(ข) ภำษอีำกร เช่น ภำษโีรงเรอืน ภำษทีีด่นิ ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษป้ีำย และภำษอีื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(ค) บรรดำควำมรับผิดต่ำงๆ เกี่ยวเนื่องกับทรพัย์สินท่ีซ้ือขายที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำร

ประเมนิของหน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ง) บรรดำหนี้สนิต่ำงๆ ทีอ่ำจบงัคบัช ำระไดจ้ำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 
(จ) หน้ำที ่และภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ภำยใต้สญัญา

เช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป 
และเบีย้ประกนัภยั 

6.2 ภำยใตเ้งือ่นไขควำมส ำเรจ็ของการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะซ้ือมสีทิธใิน
กำรไดร้บัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภาระ
ผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ที่เกดิขึน้จำก หรอืเกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สินท่ีซ้ือขาย ซึ่งรวมถึง
ภำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการ
ทัว่ไป ซึ่งเกิดขึ้นหลงัเวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จ
สมบรูณ์ 

6.3 หำกผู้จะขายได้รบัผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย 
เงนิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้จะซ้ือควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใต้
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สญัญำนี้ สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการ
ทัว่ไป ผู้จะขายจะแจ้งให้ผู้จะซ้ือทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์
ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือโดยไมช่กัชำ้  

6.4 หำกผู้จะซ้ือได้รบัผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ ค่ำเช่ำภำยใต้สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้เช่ารายย่อย 
เงนิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึง่เป็นผลประโยชน์ที่ผูจ้ะขายควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใต้
สญัญำนี้ สญัญาเช่าและสญัญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย และสญัญาบริการของผู้ให้บริการ
ทัว่ไป ผู้จะซ้ือจะแจ้งให้ผู้จะขายทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์
ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูจ้ะขายโดยไมช่กัชำ้ 

7. ข้อตกลงกระท าการ 7.1 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงทีจ่ะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีีสุ่ดในกำรด ำเนินกำรใหคู้่สญัญำภำยใต้
สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำที่
ของผูจ้ะขายใหแ้ก่ผู้จะซ้ือภำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไป และใหผ้ ู้จะซ้ือเขำ้เป็น
คู่สญัญำตำมสญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไปแทนผูจ้ะขายโดยเรว็ และเมือ่คู่สญัญำภำยใต้
สญัญาบริการของผูใ้ห้บริการทัว่ไปไดย้นิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อกำรโอนสทิธแิละหน้ำที่
ดงักล่ำวแล้ว ผู้จะขายจะส่งมอบเงินประกนัตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในสัญญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป (หำกม)ี ใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ 

7.2 ภำยใน 90 (เกำ้สบิ) วนันบัจำกวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะขายตก
ลงทีจ่ะด ำเนินกำรใหคู้่สญัญำภำยใต้สญัญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปตำมรำยชื่อทีก่ ำหนด
ไวใ้นสญัญำ ออกหนังสอืค ้ำประกนัธนำคำร และหนังสอืรบัประกนัผลงำนใหแ้ก่ผู้จะซ้ือ และให้
ควำมยนิยอมต่อกำรโอนสทิธดิงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

8. ข้อสญัญารบัผิดชอบใช้
ความเสียหาย 

8.1 ภำยใต้บงัคบัขอ้ 8.2 ขอ้ 8.3 และขอ้ 8.4 ในกรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถงึกรรมกำรและ
พนกังำนของคู่สญัญำดงักล่ำวดว้ย (โดยรวมเรยีกว่ำ “คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย”) (ก) 
ได้รบัควำมเสยีหำย มขีอ้เรยีกร้อง ขอ้พพิำท หรอืกำรด ำเนินคดใีดๆ ต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
(“คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด”) อนัเนื่องมำจำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิด หรอื (ข) ตอ้งช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ แทนคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไปก่อนโดยสุจรติ อนัเป็น
ผลมำจำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงื่อนไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำ
รบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตำมทีก่ ำหนดในสญัญำนี้ คู่สญัญา
ฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตกลงยนิยอมรบัผดิชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกดิขึ้นจริง
ทัง้หมด (รวมทัง้ ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบักระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรกึษำกฎหมำย 
ทนำยควำมเพือ่แกไ้ขขอ้พพิำทหรอืต่อสูค้ดดีงักล่ำว) ใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
จนครบถว้น และจะช ำระค่ำเสยีหำย และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย ทัง้นี้ หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิดไม่ได้รบัแจ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในขอ้ 8.2 ให้ถือว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญาฝ่ายท่ี
ต้องรบัผิดเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายไม่อำจเรยีกร้องใดๆ ได้
จำกคู่สญัญำฝำ่ยทีต่อ้งรบัผดิอกีต่อไป   

8.2 คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏบิตัิผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอื ค ำรบัประกนัดงักล่ำวให้คู่สญัญาฝ่ายท่ี
ต้องรบัผิดทรำบโดยเรว็นบัแต่วนัทีคู่่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายทรำบหรอืมเีหตุอนัควร
ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำว แต่ทัง้นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดงักล่ำวต้องระบุถงึรำยละเอียด สำเหตุ และ
ประมำณกำรของควำมเสียหำยดงักล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดยคู่ส ัญญำทุกฝ่ำยจะต้องร่วมกัน
พจิำรณำหำแนวทำงและใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเตม็ทีแ่ละกระท ำกำรโดยสุจรติในกำรป้องกนัหรอื
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ลดควำมเสยีหำยดงักล่ำว หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไม่ได้รบัแจ้งภำยในระยะเวลำ 2 ปี 
ดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญาฝ่าย
ท่ีได้รบัความเสียหายไมอ่ำจเรยีกรอ้งใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดอกีต่อไป 

8.3 ควำมรบัผดิของผูจ้ะขาย (ไมว่่ำจะโดยสญัญำ ละเมดิ หรอือื่นใด) ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วเนื่องกบั
สญัญำฉบบันี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้สิ้นแลว้จะต้องไม่เกนิกว่ำจ ำนวนราคาซ้ือขายทีผ่ ู้จะ
ขายไดร้บัจำกผูจ้ะซ้ือภำยใตส้ญัญำนี้ 
ทัง้นี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไมม่คีวำมรบัผดิในค่ำเสยีหำยทำงออ้ม ค่ำเสยีหำยพเิศษ หรอื
ค่ำเสยีหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไมต่อ้งรบัผดิใดๆ หำกเหตุดงักล่ำวเกดิ
จำกควำมผดิหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย 
หรอืเกดิจำกเหตุสุดวสิยั 

8.4 เมือ่การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ หำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายไดร้บัควำมเสยีหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นนับจำกวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์โดยมไิด้มเีหตุจำก
ควำมผดิของผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยดงักล่ำว 

 

2. สญัญำซื้อขำยอุปกรณ์และงำนระบบสำธำรณูปโภคโครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูจ้ะขาย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (“กองทรสัต์”) 

โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตีของกองทรสัต์ เป็นผู้มี
อ ำนำจกระท ำแทน 

1. ค านิยาม เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย 
ดงันี้ 
กองทรสัต์ หมำยถงึ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์และสิทธิกำรเช่ำ 

ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 
การซ้ือขายทรพัยสิ์น
ท่ีซ้ือขายเสรจ็
สมบรูณ์ 

หมำยถงึ กำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินท่ีซ้ือขายให้แก่ผู้จะซ้ือ เมื่อ
กำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ ตำมขอ้ 2 และ
เงือ่นไขบงัคบัก่อนตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 5 เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

โครงการบางนา หมำยถงึ อำคำรส ำนกังำน บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ตัง้อยู่ที ่ถนน
บำงนำ-ตรำด กม.7 หมู่ที่ 13 แขวงบำงแก้ว อ ำเภอบำงพล ี
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย
เสรจ็สมบรูณ์ 

หมำยถงึ วนัทีคู่่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งเป็น
วนัที่การซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์เกดิขึ้น 
แต่ทัง้นี้  ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่จ ัดตัง้
กองทรสัตแ์ลว้เสรจ็ตำมกฎหมำย 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย หมำยถงึ ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงงำนระบบและ
อุปกรณ์ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
(1) งำนระบบไฟ้ฟ้ำ งำนระบบน ้ำประปำ ระบบโทรศพัท ์

ลฟิท์ บนัไดเลื่อน ระบบป้องกนัอัคคีภยั ระบบปรบั
อำกำศระบบสุขำภิบำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบ
รักษำควำมปลอดภัย ระบบงำนวิศวกร อุปกรณ์  
พรอ้มบตัรเขำ้อำคำร และบตัรเขำ้อำคำรจอดรถ และ
ระบบสำธำรณูปโภคอื่นๆ ทัง้หมดทีต่ิดตัง้และใชง้ำน
อยู่ในโครงกำรบำงนำ  

(2) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้เฟอร์นิเจอร์ ทัง้หมดที่
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ตดิตัง้และใชง้ำนอยู่ในโครงกำรบำงนำ 

ภาระผกูพนั หมำยถงึ กำรจ ำนอง ภำระติดพนั กำรจ ำน ำ ภำระจ ำยอม สิทธิยึด
หน่วง รวมถึงสิทธิตำมสัญญำใดๆ ที่บุคคลภำยนอกมีอยู่
เหนือทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 

สญัญาเช่าท่ีดิน หมำยถงึ สัญญำเช่ำที่ดินโครงกำร บำงนำ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ระหว่ำง ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

สญัญาจะซ้ือจะขาย
อาคารและส่ิงปลกู
สร้าง 

หมำยถงึ สญัญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิง่ปลูกสรำ้ง โครงกำร บำงนำ 
บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ระหว่ำง ผูจ้ะซ้ือ และผูจ้ะขาย 

สญัญาธรุกรรม หมำยถงึ (1) สญัญาเช่าท่ีดิน  
(2) สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารและส่ิงปลกูสร้าง 

สญัญาเช่าและสญัญา
บริการของผูเ้ช่าราย
ย่อย 

หมำยถงึ สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรของผูเ้ช่ำรำยย่อยตำมทีน่ิยำมไว้
ในสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารและส่ิงปลกูสร้าง  

สญัญาบริการของผู้
ให้บริการทัว่ไป 

หมำยถงึ สัญญาบริการของผู้ให้บริการทัว่ไปตำมที่นิยำมไว้ใน
สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารและส่ิงปลกูสร้าง  

2. การซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ ของสญัญำฉบบันี้ ผู้จะขายตกลงขำยและโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์น
ท่ีซ้ือขายให้แก่ผู้จะซ้ือ และผู้จะซ้ือตกลงซื้อและรบักำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินท่ีซ้ือขายจำกผู้จะ
ขาย โดยปรำศจำกภาระผกูพนัใดๆ กำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินท่ีซ้ือขายจะเกดิขึน้ในวนัท่ีการซ้ือ
ขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์และคู่ส ัญญำตกลงให้ถือว่ำได้มีกำรส่งมอบกำรครอบครอบ
ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

3. ราคาซ้ือขาย คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำรำคำซื้อขำยทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเป็นเงนิจ ำนวนรวมทัง้สิ้นประมำณไม่เกนิ 
54.8 ลำ้นบำท (“ราคาซ้ือขาย”) (ไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่) 

4. ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย ผูจ้ะซ้ือตกลงรบัผดิชอบภำษมีลูค่ำเพิม่ และค่ำใชจ่้ำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยสิ์น
ท่ีซ้ือขายเองทัง้สิน้ 

5. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 5.1 การซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมกีำรปฏบิตัิตำมเงื่อนไข
บงัคบัก่อนตำมทีร่ะบุดงัต่อไปนี้ครบถ้วนทุกประกำรก่อนหรอืในวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขายเสรจ็สมบรูณ์ 
(ก) เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะขาย 

(1) ค ำรบัรองของผูจ้ะขำยถูกต้องและเป็นจรงิทุกประกำร  ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำ
ฉบบันี้ และวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย (ถ้ำ
จ ำเป็นตอ้งไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผูจ้ะขำย) ไดอ้นุมตักิำรเขำ้ท ำสญัญำ
และปฏบิตัติำมขอ้สญัญำต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำฉบบันี้ รวมทัง้ใหด้ ำเนินกำรอื่นใด ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรปฏิบตัิตำมข้อสญัญำต่ำงๆ ภำยใต้
สญัญำฉบบันี้ 

(ข) เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูจ้ะซ้ือ 
ค ำรบัรองของผูจ้ะซื้อถูกตอ้งและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัทีล่งนำมในสญัญำฉบบันี้ และ
วนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

(ค) เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย 
สญัญาธุรกรรมได้รบักำรลงนำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยแล้ว และกำรเช่ำที่ดนิภำยใต้
สญัญาเช่าท่ีดิน เสรจ็สมบรูณ์ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญาเช่าท่ีดินแลว้ 

6. ก าหนด 6.1 ผู้จะขายมสีทิธใินกำรได้รบัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษ ี
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เวลาท่ีได้สิทธิประโยชน์ 
หน้าท่ี และความรบัผิด 

ภำระหนี้สนิ ภำระผูกพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้นจำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือ
ขาย ซึ่งเกดิขึ้นจนถึงเวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จ
สมบรูณ์  
ทัง้นี้ ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษ ีภำระหนี้สนิ ภำระผูกพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก 
หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายตำมทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง 
(ก) ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์
(ข) ภำษอีำกร เช่น ภำษโีรงเรอืน ภำษทีีด่นิ ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษป้ีำย และภำษอีื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(ค) บรรดำควำมรบัผดิต่ำงๆ เกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรประเมนิ

ของหน่วยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ง) บรรดำหนี้สนิต่ำงๆ ทีอ่ำจบงัคบัช ำระไดจ้ำกทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 

6.2 ภำยใต้เงือ่นไขควำมส ำเร็จของการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ ผู้จะซ้ือมสีทิธใิน
กำรไดร้บัประโยชน์ และสทิธใิดๆ และมหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบต่อภำระภำษี ภำระหนี้สนิ ภำระ
ผกูพนั และควำมรบัผดิต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำก หรอืเกีย่วเนื่องกบัทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย ซึ่งเกดิขึน้หลงั
เวลำ 24.00 น. ของวนัก่อนวนัท่ีการซ้ือขายทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบรูณ์ 

6.3 หำกผู้จะขายได้ร ับผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ เงนิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้จะ
ซ้ือควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใตส้ญัญำนี้ ผูจ้ะขายจะแจง้ใหผ้ ูจ้ะซ้ือทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและ
ตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือโดยไมช่กัชำ้  

6.4 หำกผู้จะซ้ือได้ร ับผลประโยชน์ใดๆ จำกบุคคลภำยนอก อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เงนิประกนัใดๆ เงนิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืรำยไดอ้ื่นใด ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้จะ
ขายควรหรอืมสีทิธไิดร้บัภำยใต้สญัญำนี้ ผู้จะซ้ือจะแจง้ใหผ้ ู้จะขายทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
และตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูจ้ะขายโดยไมช่กัชำ้  

7. ข้อสญัญารบัผิดชอบใช้
ความเสียหาย 

7.1 ภำยใต้บงัคบัขอ้ 7.2 ขอ้ 7.3 และขอ้ 7.4 ในกรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถงึกรรมกำรและ
พนกังำนของคู่สญัญำดงักล่ำวดว้ย (โดยรวมเรยีกว่ำ “คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย”) (ก) 
ได้รบัควำมเสียหำย มขี้อเรยีกร้อง ขอ้พพิำท หรือกำรด ำเนินคดีใดๆ ต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
(“คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด”) อนัเนื่องมำจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถึงกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิด หรอื (ข) ต้องช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ แทนคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไปก่อนโดยสุจรติ อนัเป็น
ผลมำจำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงื่อนไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำ
รบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตำมที่ก ำหนดในสญัญำนี้ คู่สญัญา
ฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย 
ทนำยควำมเพื่อแกไ้ขขอ้พพิำทหรอืต่อสูค้ดดีงักล่ำว) ใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
จนครบถ้วน และจะช ำระค่ำเสยีหำย และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย ทัง้นี้ หำกคู่สญัญำฝ่ำยทีต่้องรบัผดิ
ไม่ไดร้บัแจง้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 7.2 ใหถ้อืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญำฝ่ำยที่ต้องรบั
ผดิเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยไม่อำจเรยีกร้องใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญำ
ฝำ่ยทีต่อ้งรบัผดิอกีต่อไปต่อไป 

7.2 คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏิบตัิผิดขอ้ก ำหนด และ  /หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ  /หรอื  ค ำรบัประกนัดงักล่ำวใหคู้่สญัญาฝ่ายท่ี
ต้องรบัผิดทรำบโดยเรว็นับแต่วนัที่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายทรำบหรอืมเีหตุอนัควร
ทรำบถงึเหตุกำรณ์ดงักล่ำว แต่ทัง้นี้ ต้องภำยในระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนัท่ีการซ้ือขาย
ทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์ โดยกำรแจ้งดงักล่ำวต้องระบุถึงรำยละเอียด สำเหตุ และ
ประมำณกำรของควำมเสยีหำยดงักล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดยคู่สญัญำทุกฝำ่ยจะตอ้งร่วมกนัพจิำรณำ
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หำแนวทำงและใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ละกระท ำกำรโดยสุจรติในกำรป้องกนัหรอืลดควำม
เสยีหำยดงักล่ำว หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไม่ไดร้บัแจง้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ดงักล่ำว ให้
ถอืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความ
เสียหายไมอ่ำจเรยีกรอ้งใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดอกีต่อไป 

7.3 ควำมรบัผดิของผูจ้ะขาย (ไม่ว่ำจะโดยสญัญำ ละเมดิ หรอือื่นใด) ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วเนื่องกบั
สญัญำฉบบันี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้สิ้นแลว้จะต้องไม่เกนิกว่ำจ ำนวนราคาซ้ือขายทีผ่ ู้จะ
ขายไดร้บัจำกผูจ้ะซ้ือภำยใตส้ญัญำนี้ 
ทัง้นี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่มคีวำมรบัผดิในค่ำเสยีหำยทำงอ้อม ค่ำเสยีหำยพเิศษ หรอื
ค่ำเสยีหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่ต้องรบัผดิใดๆ หำกเหตุดงักล่ำวเกดิ
จำกควำมผดิหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรงของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย 
หรอืเกดิจำกเหตุสุดวสิยั 

7.4 เมื่อการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสรจ็สมบูรณ์หำกทรพัย์สินท่ีซ้ือขายไดร้บัควำมเสยีหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นนับจำกวนัท่ีการซ้ือขายทรพัย์สินท่ีซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์โดยมไิด้มเีหตุจำก
ควำมผดิของผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยดงักล่ำว 

 

3. สญัญำเช่ำทีด่นิ โครงกำรบำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูจ้ะขาย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ (“กองทรสัต์”) 

โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตีของกองทรสัต์ เป็นผู้มี
อ ำนำจกระท ำแทน 

1. ค านิยาม เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย 
ดงันี้ 
ทรพัยท่ี์เช่า มคีวำมหมำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 2.1 
โครงการบางนา หมำยถงึ อำคำรส ำนักงำน บำงนำ บสิซเินส คอมเพล็กซ์ และสิง่

ปลูกสร้ำงอื่นๆ ที่ตัง้อยู่บนทรพัย์ท่ีเช่า รำยละเอียด
ปรำกฏตำมใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร 
หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร เลขที ่6/2557 (แบบ อ.6) ออกให ้
ณ วนัที ่19 พฤศจกิำยน 2557 ใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า 

โครงการบางนา 2 ใหม้คีวำมหมำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญาตกลงกระท าการ 
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
133775 

หมำยถงึ ทีด่นิโฉนดเลขที ่133775 เลขทีด่นิ 284 ต ำบลคลองมหำ
นำค อ ำเภอป้อมปรำบศตัรพู่ำย กรุงเทพมหำนคร แต่ไม่
รวมถงึทรพัยท่ี์เช่าซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทีด่นิโฉนดเลขที ่
133775 

สญัญาจะซ้ือจะขาย
อาคารส านักงาน 

หมำยถงึ (1) สญัญำจะซื้อจะขำยโครงกำร บำงนำ บสิซเินส 
คอมเพลก็ซ์ ระหว่ำง ผูใ้ห้เช่า และผูเ้ช่า 

(2) สญัญำซื้อขำยอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และงำน
ระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำร บำงนำ บสิ
ซเินส คอมเพล็กซ์ ระหว่ำง ผู้ให้เช่า และผู้
เช่า 

สญัญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง
โครงการ SJ Infinite I 

หมำยถงึ สญัญำจะซื้อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงโครงกำร
โครงกำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 
ระหว่ำง ผูใ้ห้เช่า และผูเ้ช่า 
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สญัญาตกลงกระท าการ หมำยถงึ สญัญำตกลงกระท ำกำรระหว่ำงผูใ้ห้เช่า กบัผูเ้ช่า 
ค ารบัรองของผูใ้ห้เช่า หมำยถงึ ค ำรบัรอง รบัประกนั และ/หรือค ำยืนยนัของผู้ให้เช่า

ตำมทีร่ะบุในสญัญำฉบบันี้ 
ค ารบัรองของผูเ้ช่า หมำยถงึ ค ำรบัรอง รบัประกนั และ/หรอืค ำยนืยนัของผู้เช่าตำมที่

ระบุในสญัญำนี้ 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน หมำยถงึ เงือ่นไขบงัคบัก่อนส ำหรบักำรเช่ำทรพัยท่ี์เช่าตำมทีร่ะบุ

ในขอ้ 6.1 
ภาระผกูพนั หมำยถงึ กำรจ ำนอง ภำระตดิพนั กำรจ ำน ำ ภำระจ ำยอม สทิธยิดึ

หน่วง รวมถงึสทิธติำมสญัญำใดๆ ทีบุ่คคลภำยนอกมอียู่
เหนือโครงการ SJ Infinite I 

หนังสือช้ีชวน หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ 
(แบบ 69-REIT) และหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์ 

2. ทรพัยท่ี์เช่า และ
วตัถปุระสงคก์ารเช่า 

2.1 ภำยใต้ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของสญัญำฉบบันี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ำและผู้เช่าตกลงเช่ำ
ทีด่นิเนื้อทีป่ระมำณ 1 ไร่ 1 งำน 59.6 ตำรำงวำ (“เน้ือท่ีโดยประมาณ”) ซึง่เป็นทีด่นิส่วนหนึ่งของ
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 133775 รำยละเอยีดปรำกฏตำมสญัญำนี้ (“ทรพัยท่ี์เช่า”) โดยปรำศจำกภำระ
ผกูพนัใดๆ นอกเหนือจำกโครงการบางนาซึง่ตัง้อยู่บนทรพัยท่ี์เช่าและใหเ้ช่ำแก่บุคคลอื่น 

2.2 กองทรสัตจ์ะเขำ้ครอบครอง ใช ้หำประโยชน์ หรือด ำเนินกำรอื่นใดกบัทรพัยท่ี์เช่าอนัเกีย่วเนื่อง
กับกำรประกอบธุรกิจอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ /หรือเพื่อให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกองทรสัต์ และ/หรอืรำยละเอียดที่ก ำหนดในหนังสือช้ีชวน ใน
วนัทีท่ ำสญัญำฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ำไดม้กีำรใชท้รพัยท่ี์เช่าเพือ่เป็นทีต่ ัง้ของโครงการบางนาเพื่อใหเ้ช่ำ 
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ห้เช่า โดยภำยใตส้ญัญาจะซ้ือจะขายอาคารส านักงาน ผู้ให้เช่าตกลงที่
จะขำยโครงการบางนาใหแ้ก่ผูเ้ช่าตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญาจะซ้ือจะขาย
อาคารส านักงาน 

3. ระยะเวลาการเช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงใหผ้ ูเ้ช่าเช่ำทรพัยท่ี์เช่ามกี ำหนดระยะเวลำนับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์เขำ้ลงทุน (“วนัเร่ิมต้น
การเช่า”) จนถงึ 30 ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) โดยถอืว่ำผูใ้ห้เช่าไดส้่งมอบทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ก่ผู้เช่าแลว้ใน
วนัเร่ิมต้นการเช่า  
คู่สญัญำตกลงด ำเนินกำรจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำทรพัยท่ี์เช่าต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ณ ส ำนักงำนทีด่นิที่
เกีย่วขอ้งในวนัเร่ิมต้นการเช่า หรอืภำยในวนัอื่นใดตำมทีคู่่สญัญำทัง้สองฝ่ำยอำจตกลงร่วมกนัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร (“วนัจดทะเบียนการเช่า”) แต่ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 60 (หกสบิ) วนันบัแต่วนัทีจ่ดัตัง้กองทรสัต์
แลว้เสรจ็ตำมกฎหมำย 

4. ค่าเช่า 4.1 ผู้เช่าตกลงช ำระค่ำเช่ำทรพัย์ท่ีเช่า เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้นประมำณไม่เกนิ 35.7 ลำ้นบำท (“ค่า
เช่า”) เพื่อตอบแทนกำรเช่ำทรพัย์ท่ีเช่าตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ โดยช ำระทัง้จ ำนวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่าเมื่อผู้ให้เช่าได้จดทะเบียนกำรเช่ำทรพัย์ท่ีเช่าต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ 
ส ำนกังำนทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยช ำระเป็นแคชเชยีรเ์ชค็ 

4.2 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำในกรณีที่มกีำรรงัวดัทรพัย์ท่ีเช่าโดยบุคคลที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย
เหน็ชอบร่วมกนัแลว้ และปรำกฏว่ำ 
(ก) ทรพัยท่ี์เช่ามเีนื้อทีร่วมแตกต่ำงไมเ่กนิกว่ำรอ้ยละ 1 ของเน้ือท่ีโดยประมาณ และไมก่ระทบ

ต่อกำรจดัหำประโยชน์ในปจัจุบนัอย่ำงมนีัยส ำคญัของทรพัยท่ี์เช่าแลว้ คู่สญัญำตกลงทีจ่ะ
ด ำเนินกำรเช่ำทรพัยท่ี์เช่าต่อไปโดยไม่เปลีย่นแปลงค่าเช่า และไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ 
ต่อกนั 

(ข) ทรพัยท่ี์เช่ามเีนื้อทีร่วมแตกต่ำงไมเ่กนิกว่ำรอ้ยละ 1 ของเน้ือท่ีโดยประมาณ แต่กระทบต่อ
กำรจดัหำประโยชน์ในปจัจุบนัอย่ำงมนีัยส ำคญัของทรพัย์ท่ีเช่าแล้ว คู่สญัญำตกลงที่จะ
ด ำเนินกำรเช่ำทรพัยท่ี์เช่าต่อไป โดยปรบัรำคำค่าเช่าใหม่ และไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ 
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ต่อกนั 

(ค) ทรพัยท่ี์เช่ามเีนื้อทีร่วมแตกต่ำงเกนิกว่ำรอ้ยละ 1 ของเน้ือท่ีโดยประมาณแลว้ คู่สญัญำตก
ลงที่จะด ำเนินกำรเช่ำทรัพย์ท่ีเช่าต่อไป โดยปรับรำคำค่าเช่าใหม่ และไม่เรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อกนั 

5. ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย ผูเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมและภำษอีำกรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำตำมที่
ก ำหนดในสญัญำนี้ 

6. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 6.1 กำรเช่ำทรพัย์ท่ีเช่าจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมกีำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมที่ระบุ
ดงัต่อไปนี้ครบถว้นทุกประกำรก่อนหรอืในวนัเร่ิมต้นการเช่า 
(ก) เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูใ้ห้เช่า 

(1) ค ารบัรองของผูใ้ห้เช่าถูกตอ้งและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัทีล่งนำมในสญัญำฉบบันี้ 
และวนัเร่ิมต้นการเช่า 

(2) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผู้ให้เช่า (ถ้ำจ ำเป็นต้อง
ไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของผูใ้หเ้ช่ำ) ไดอ้นุมตักิำรเขำ้ท ำสญัญำและปฏบิตัติำม
ขอ้สญัญำต่ำงๆ ภำยใต้สญัญำฉบบันี้  รวมทัง้ให้ด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรปฏบิตัติำมขอ้สญัญำต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำฉบบันี้  

(3) ผู้ให้เช่าได้จดทะเบียนภำรติดพนับนอสงัหำรมิทรพัย์ในส่วนพื้นที่ทำงเขำ้ออกของ
โครงการบางนา โดยก ำหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้รบัประโยชน์มสีทิธใิช้พื้นที่ดงักล่ำวเป็น
ทำงเขำ้ออกส ำหรบัโครงการบางนาได้ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้
รบัภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนดงักล่ำว 

(ข) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของผูเ้ช่า 
ค ารบัรองของผูเ้ช่าถูกตอ้งและเป็นจรงิทุกประกำร ณ วนัทีล่งนำมในสญัญำฉบบันี้ และวนั
เร่ิมต้นการเช่า 

(ค) เง่ือนไขบงัคบัก่อนทีเ่ป็นควำมรบัผดิชอบของคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย 
(1) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ SJ Infinite I ไดร้บักำรลง

นำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยแล้ว และกำรซื้อขำยทรพัย์สินที่ซื้อขำยภำยใต้สญัญำ
ดงักล่ำวเสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

(2) สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารส านักงาน ไดร้บักำรลงนำมโดยคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยแลว้  

7. สิทธิและหน้าท่ีของผูเ้ช่า 7.1 สทิธขิองผูเ้ช่า 
นอกเหนือจำกสทิธขิองผู้เช่าซึ่งได้ระบุไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดในสญัญำ
ฉบบันี้ ใหผ้ ูเ้ช่ามสีทิธดิงัต่อไปนี้ 
(ก) สทิธใินกำรใชป้ระโยชน์ในทรพัยท่ี์เช่า ตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในสญัญำฉบบันี้ และตำม

วตัถุประสงคใ์นกำรเช่ำทีก่ ำหนดในขอ้ 2.2 ของสญัญำฉบบันี้ 
(ข) สทิธใินกำรก่อสรำ้งอำคำร สิง่ปลกูสรำ้ง และ/หรอืส่วนควบใดๆ เพิม่เตมิบนทรพัยท่ี์เช่า หรอื

ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมอำคำร สิง่ปลูกสรำ้ง และ/หรอืส่วนควบใดๆ เพิม่เติมบนทรพัย์ท่ี
เช่าโดยผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำก่อนที่จะด ำเนินกำร
ดงักล่ำว โดยใหอ้ำคำร สิง่ปลูกสรำ้ง และ/หรอืส่วนควบทีม่กีำรก่อสร้ำงขึน้ใหม่บนทรพัย์ท่ี
เช่าตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่า 

(ค) สทิธใินกำรน ำสทิธกิำรเช่ำตำมสญัญำฉบบันี้ไปเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืเงนิ โดยไดร้บัควำม
ยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่า ทัง้นี้  ผู้ให้เช่าจะพิจำรณำให้หรือไม่ให้ควำม
ยนิยอมดงักล่ำวภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏเิสธไม่ใหค้วำมยนิยอม
โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

(ง) เมื่อผู้เช่าไดร้บัโอนกรรมสทิธ์ในโครงการบางนาจำกผู้ให้เช่ำภำยใต้สญัญาจะซ้ือจะขาย
อาคารส านักงานแล้ว ผู้เช่ามสีิทธิในกำรตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมโครงการบางนาบ
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นทรพัยท่ี์เช่า 

(จ) สทิธใินกำรใชภ้ำระตดิพนับนอสงัหำรมิทรพัย์ ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 
6.1 (ก)(3) 

7.2 หน้ำทีข่องผูเ้ช่า 
นอกเหนือจำกหน้ำทีข่องผูเ้ช่ำซึ่งไดร้ะบุไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในสญัญำ
ฉบบันี้ ใหผู้เ้ช่ำมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(ก) บ ำรุงรกัษำทรพัย์ท่ีเช่า ตลอดจนด ำเนินกำรปรบัปรุง ซ่อมแซมหรือกระท ำกำรใดๆ ตำม

รำยละเอยีดทีก่ ำหนดในสญัญำฉบบันี้ 
(ข) รกัษำและดูแลพื้นที่รอบๆ และภำยในทรพัยท่ี์เช่าใหเ้รยีบรอ้ย และจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่

เป็นกำรรบกวนควำมสงบสุขของบุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือกีดขวำงกำร
ปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำทีซ่ึง่มอี ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

(ค) ไมด่ ำเนินธุรกจิ กำรคำ้ หรอืกำรใดๆ ทีเ่ป็นอนัตรำย หรอืขดัต่อกฎหมำยในทรพัยท่ี์เช่าไมว่่ำ
โดยตนเองหรอืโดยมอบใหบุ้คคลอื่นด ำเนินกำร และจะไมด่ ำเนินกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นกำรขดัต่อ
ควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน 

(ง) ใหผ้ ูใ้ห้เช่า หรอืตวัแทนของผู้ให้เช่าเขำ้ตรวจสอบทรพัยท่ี์เช่าไดโ้ดยผู้ให้เช่าต้องแจง้ใหผ้ ู้
เช่าทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ 1 (หนึ่ง) วนัท ำกำร และกำรเขำ้
ตรวจสอบทรพัยท่ี์เช่าตอ้งไมท่ ำใหธุ้รกจิของผูเ้ช่าตอ้งหยุดชะงกั 

(จ) ปฏบิตัิตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์ท่ีเช่ารวมตลอดถึง
กฎหมำยเกีย่วกบัภำษอีำกร และสิง่แวดลอ้ม 

(ฉ) แจง้ให้ผู้ให้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำอนัสมควรถงึแผนกำร 
หรอืกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีผ่ ูเ้ช่าประสงคจ์ะด ำเนินกำรเกีย่วกบัทรพัยท่ี์เช่าทีแ่ตกต่ำงอย่ำง
มนียัส ำคญัจำกขอ้มลูทีก่ ำหนดในหนังสือช้ีชวน 

(ช) แจง้ใหผ้ ูใ้ห้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยไมช่กัชำ้ ในกรณทีีผ่ ูเ้ช่าไดร้บัทรำบขอ้มลูหรอื
เหตุกำรณ์ใดๆ อนัอำจส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรเช่ำทรพัย์ท่ีเช่าภำยใต้สญัญำ
ฉบบันี้ หรอืเหตุกำรณ์ใดๆ ที่มผีลกระทบหรอือำจมผีลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงนิของผู้
เช่าอย่ำงมนียัส ำคญัซึง่จะมผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูเ้ช่าตำมสญัญำฉบบันี้ 

(ซ) จดัเตรยีม ด ำเนินกำร ยนิยอม รวมถงึลงนำมใหค้วำมยนิยอมในเอกสำร หนังสอื หรอืค ำขอ
ใดๆ ทีใ่ชย้ืน่กบัหน่วยงำนรำชกำร ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงการบางนา 2 
ตำมทีผ่ ูใ้ห้เช่ารอ้งขอ โดยผูเ้ช่าจะไม่คดิค่ำใชจ้่ำย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่น
ใด  

8. หน้าท่ีของผู้ให้เช่า นอกเหนือจำกหน้ำทีข่องผูใ้ห้เช่าซึง่ไดร้ะบุไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในสญัญำฉบบันี้ 
ใหผ้ ูใ้ห้เช่ามหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
8.1 ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผูใ้ห้เช่าจะด ำเนินกำรจดัหำพืน้ทีจ่อดรถยนต์ส ำหรบัโครงการบางนาเป็น

จ ำนวนอย่ำงน้อย 100 คนัโดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำยใดๆ โดยหำกผู้เช่าร้องขอให้ผู้ให้เช่าจดัหำทีจ่อด
รถยนต์ส ำหรบัโครงการบางนาเกนิกว่ำ 100 คนั ทำงผู้ให้เช่าจะคดิค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัพื้นทีจ่อด
รถยนต์ในส่วนทีเ่กนิกว่ำ 100 คนั ในรำคำตลำด  
ทัง้นี้ พืน้ทีจ่อดรถยนต์ส ำหรบัโครงการบางนาดงักล่ำวต้องอยู่ในพื้นทีใ่กลเ้คยีงกบัโครงการบาง
นา โดยหำกพื้นทีจ่อดรถยนต์ดงักล่ำวอยู่ไกลจำกโครงการบางนา ทำงผู้ให้เช่าจะจดัหำรถยนต์
รบัส่งระหว่ำงพื้นที่จอดรถยนต์ และโครงการบางนา ให้กบัผู้เช่ำตำมสมควร เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก และผูใ้ห้เช่าจะตอ้งบ ำรุงรกัษำทีจ่อดรถยนต์ดงักล่ำวใหอ้ยู่ในสภำพด ีและเหมำะสมกบักำร
ใชง้ำนส ำหรบัโครงการบางนา 
ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทรสัต์ได้เข้ำลงทุนในโครงการบางนา 2 ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ใน
สญัญาตกลงกระท าการ และที่จอดรถยนต์ส ำหรบัโครงการบางนา 2 มจี ำนวนเพยีงพอตำม
จ ำนวนขัน้ต ่ำที่กฎหมำยก ำหนดส ำหรบักำรใชง้ำนของทัง้โครงการบางนา (อย่ำงน้อย 100 คนั) 
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และโครงการบางนา 2 ใหภ้ำระหน้ำทีใ่นกำรจดัหำพืน้ทีจ่อดรถยนต์ของผูใ้ห้เช่าสิน้สุดลง 

8.2 ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมทีจ่ ำเป็นหรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมตลอดถงึลงลำยมอืชื่อในแบบค ำขอ
หรอืกำรให้ควำมยนิยอมในฐำนะเจำ้ของทรพัย์ท่ีเช่าตำมทีห่น่วยงำนของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด 
เมือ่ผูเ้ช่าก่อสรำ้งอำคำร สิง่ปลกูสรำ้ง และ/หรอืส่วนควบใดๆ เพิม่เตมิบนทรพัยท่ี์เช่า หรอืตกแต่ง 
ดดัแปลง ต่อเติมอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และ/หรือส่วนควบใดๆ เพิ่มเติมบนทรพัย์ท่ีเช่าตำมที่
ก ำหนดในข้อ 7.1 (ข) หรือตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมโครงการบางนา บนทรพัย์ท่ีเช่าตำมที่
ก ำหนดในขอ้ 7.1 (ง) ภำยใต้เงื่อนไขว่ำผู้เช่าจะรบัผิดชอบค่ำธรรมเนียมที่เกดิขึ้นและตกลงจะ
ด ำเนินกำรแนบแบบปลกูสรำ้งและเอกสำรทีป่ระกอบค ำขออนุญำตดงักล่ำว 

8.3 ภำยใต้บงัคบัขอ้ 7.1 (ค) ในกรณีทีผ่ ู้ให้เช่ายนิยอมใหผ้ ู้เช่าน ำสทิธกิำรเช่ำตำมสญัญำฉบบันี้ไป
เป็นหลกัประกนักำรกู้ยืมเงนิ ผู้ให้เช่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ผู้เช่าร้องขออย่ำง
สมเหตุสมผล รวมถึงลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเสร็จ
สมบรูณ์ 

8.4 ไม่จ ำหน่ำย จ่ำย หรอืโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์ท่ีเช่าใหแ้ก่บุคคลภำยนอก และตกลงไม่ก่อภาระ
ผกูพนัหรอืก่อสทิธอิื่นใดในทรพัย์ท่ีเช่า ยกเว้นในกรณีที่บุคคลภำยนอกผู้รบัโอนกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยท่ี์เช่าตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรกบัผู้เช่าเพื่อยนิยอมผูกพนัและอยู่ภำยใต้บงัคบัของสทิธิ
และหน้ำทีต่่ำงๆ ของผูใ้ห้เช่าตำมสญัญำฉบบันี้ 

8.5 จะไมก่ระท ำกำร หรอืงดเวน้กระท ำกำรใดๆ ซึ่งถอืเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรเข้ำลงทุนในสทิธกิำรเช่ำในทรพัย์ท่ีเช่าโดยผู้เช่า หรอือำจจะส่งผลให้ผู้เช่าไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ในทรพัยท่ี์เช่าไดต้ำมวตัถุประสงคแ์ห่งกำรเขำ้ท ำสญัญำเช่ำฉบบันี้ 

8.6 จะไม่ก่อสร้ำงสิง่ปลูกสร้ำงใดๆ บนทรพัย์ท่ีเช่า เว้นแต่ผู้เช่าจะยนิยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

8.7 แจ้งให้ผู้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรโดยไม่ชกัช้ำ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รบัทรำบขอ้มูลหรือ
เหตุกำรณ์ใดๆ อนัอำจส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรเช่ำทรพัยท่ี์เช่าภำยใต้สญัญำฉบบันี้ 
หรอืเหตุกำรณ์ใดๆ ทีม่ผีลกระทบหรอือำจมผีลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงนิของผู้ให้เช่าอย่ำงมี
นยัส ำคญัซึง่จะมผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูใ้ห้เช่าตำมสญัญำฉบบันี้ 

9. การให้เช่าช่วงและการ
โอนสิทธิการเช่า 

9.1 ผูเ้ช่าไมส่ำมำรถน ำทรพัยท่ี์เช่า ไมว่่ำทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน ใหบุ้คคลใดๆ เช่ำช่วงได ้เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญำตล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูใ้ห้เช่า 

9.2 ผูเ้ช่าสำมำรถโอนสทิธกิำรเช่ำภำยใต้สญัญำฉบบันี้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วนใหแ้ก่บุคคลใดๆ 
ได ้โดยตอ้งไดร้บัอนุญำตล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูใ้ห้เช่า 

10. สิทธิในการซ้ือทรพัยท่ี์
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

10.1 ภำยใตบ้งัคบัขอ้ 8.4 ผูเ้ช่ามสีทิธใินกำรซื้อทรพัยท่ี์เช่าก่อนบุคคลอื่นในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์ที่
จะขำยทรพัยท่ี์เช่าให้แก่บุคคลใด โดยผู้ให้เช่าจะต้องท ำหนังสอืแจง้ค ำเสนอขำยของตนไปยงัผู้
เช่า (“ข้อเสนอของผู้ให้เช่า”) โดยระบุขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีส่ ำคญั และรำคำซื้อขำยทรพัยท่ี์
เช่าในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เช่าพิจำรณำว่ำจะซื้อทรพัย์ท่ีเช่าหรือไม่ ทัง้นี้  กำรจัดท ำข้อเสนอฯ 
ดงักล่ำวของผู้ให้เช่าต้องอยู่ภำยใต้กำรพจิำรณำอนุมตัิจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ /
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผูใ้ห้เช่าภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.2 ผูเ้ช่าจะแจง้ผลกำรพจิำรณำข้อเสนอของผู้ให้เช่าใหผ้ ู้ให้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) วนันับแต่วนัที่ผู้เช่าไดร้บัข้อเสนอของผู้ให้เช่าจำกผู้ให้เช่า หรอืภำยใน
ระยะเวลำอื่นทีคู่่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

10.3 ในกรณีที่ผู้เช่ารบัข้อเสนอของผู้ให้เช่าโดยแจ้งให้ผู้ให้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) วนั ตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 10.2 แลว้ คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำภำยใน
ระยะเวลำ 60 (หกสบิ) วนันับแต่วนัที่ผู้ให้เช่าไดร้บัหนังสอืจำกผู้เช่า หรอืภำยในระยะเวลำอื่นที่
คู่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะท ำควำมตกลงรำยละเอยีดของรำคำ
ซื้อขำยทรพัยท่ี์เช่า และขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอนัเป็นสำระส ำคญัในกำร ซ้ือทรพัยท่ี์เช่า รวมทัง้
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ด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของผู้
เช่าตำมทีร่ะบุไวห้นังสือช้ีชวน สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต ์และประกำศทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้
เสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่าเพื่อ
พจิำรณำเรื่องดงักล่ำว (หำกต้องม)ี ทัง้นี้  กำรเขำ้ซื้อทรพัย์ท่ีเช่าของผู้เช่าต้องอยู่ภำยใต้กำร
พจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของผูเ้ช่าภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.4 ภำยหลงักำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของผู้เช่าตำมที่
ก ำหนดในข้อ 10.3 แล้ว คู่ส ัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงที่จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อ
ด ำเนินกำรใหซ้ื้อขำยทรพัยท่ี์เช่าใหเ้ป็นผลส ำเรจ็ภำยในระยะเวลำ 120 (หนึ่งรอ้ยยีส่บิ) วนันับแต่
วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของผู้เช่าตำมทีก่ ำหนดใน
ขอ้ 10.3 เสรจ็สิน้ หรอืภำยในระยะเวลำอื่นทีคู่่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ รวมถงึ
กำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รบัอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์
และ/หรอืหน่วยงำนรำชกำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหก้ำรลงทุนในทรพัย์ท่ี
เช่าเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.5 ในกรณีที่ (1) ผู้เช่าปฏเิสธไม่รบัข้อเสนอของผู้ให้เช่าโดยแจง้ให้ผู้ให้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 10.2 หรอื (2) ผู้เช่าไม่แจง้ผลกำรพจิำรณำข้อเสนอ
ของผู้ให้เช่าให้ผู้ให้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในขอ้ 10.2 
หรอื (3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของผู้เช่าไม่อนุมตัใิหเ้ขำ้ซื้อทรพัยท่ี์เช่า หรอื (4) คู่สญัญำทัง้
สองฝ่ำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหก้ำรเขำ้ซื้อทรพัยท่ี์เช่าส ำเรจ็ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดไว้
ในขอ้ 10.4 แลว้ คู่สญัญำทัง้ฝำ่ยตกลงใหถ้อืว่ำสทิธขิองผูเ้ช่าทีจ่ะซื้อทรพัยท่ี์เช่าตำมขอ้ 10 นี้เป็น
อนัสิน้สุดลง และภำยใตบ้งัคบัขอ้ 8.4 ผูใ้ห้เช่ามสีทิธทิีจ่ะขำยทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้โดยมี
เงื่อนไขว่ำ ภำยในระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดระยะเวลำที่เกี่ยวขอ้งดงักล่ำว 
แลว้แต่กรณ ีรำคำและขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีเ่ป็นสำระส ำคญัในกำรขำยทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ก่บุคคล
อื่นจะตอ้งไมด่ไีปกว่ำข้อเสนอของผูใ้ห้เช่าทีเ่สนอใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

11. ข้อสญัญารบัผิดชอบใช้
ความเสียหาย 

11.1 ภำยใต้บงัคบัขอ้ 11.2 ขอ้ 11.3 และขอ้ 11.4 ในกรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง รวมถึงกรรมกำร
และพนกังำนของคู่สญัญำดงักล่ำวดว้ย (โดยรวมเรยีกว่ำ “คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย”) 
(ก) ไดร้บัควำมเสยีหำย มขีอ้เรยีกรอ้ง ขอ้พพิำท หรอืกำรด ำเนินคดใีดๆ ต่อคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง 
(“คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด”) อนัเนื่องมำจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอื ค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิด หรอื (ข) ต้องช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ แทนคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไปก่อนโดยสุจรติ อนัเป็น
ผลมำจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงื่อนไขของสญัญำนี้ รวมถึงกำรผดิค ำ
รบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตำมทีก่ ำหนดในสญัญำนี้ คู่สญัญา
ฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย 
ทนำยควำมเพื่อแก้ไขขอ้พพิำทหรอืต่อสูค้ดดีงักล่ำว) ใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
จนครบถ้วน และจะช ำระค่ำเสยีหำย และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั
นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย ทัง้นี้ภำยใต้บงัคบัขอ้ 11.2 หำก
คู่สญัญำฝ่ำยทีต่้องรบัผดิไม่ไดร้บัแจ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 11.2 ใหถ้อืว่ำควำมรบัผดิ
ของคู่สญัญำฝ่ำยที่ต้องรบัผิดเป็นอันสิ้นสุดลง โดยคู่ส ัญญำฝ่ำยที่ได้รบัควำมเสียหำยไม่อำจ
เรยีกรอ้งใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญำฝำ่ยทีต่อ้งรบัผดิอกีต่อไป 

11.2 คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏบิตัิผดิขอ้ก ำหนด และ/หรือ 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถึงกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอื ค ำรบัประกนัดงักล่ำวใหคู้่สญัญาฝ่ายท่ี
ต้องรบัผิดทรำบภำยในระยะเวลำ 6 (หก) เดอืน นับแต่วนัที่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
ทรำบหรอืมเีหตุอนัควรทรำบถงึเหตุกำรณ์ดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ ีในกรณีของกำรผดิค ารบัรองของ
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ผู้ให้เช่า ผู้เช่ำจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ำทรำบถึงกำรผิดค ารบัรองของผู้ให้เช่าดงักล่ำว  ภำยใน
ระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนัเร่ิมต้นการเช่า โดยกำรแจง้ทัง้สองกรณีดงักล่ำวขำ้งต้นต้องระบุ
ถงึรำยละเอยีด สำเหตุ และประมำณกำรของควำมเสยีหำยดงักล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดยคู่สญัญำทุก
ฝำ่ยจะตอ้งร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงและใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีแ่ละกระท ำกำรโดยสุจรติ
ในกำรป้องกนัหรอืลดควำมเสยีหำยดงักล่ำว หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไม่ได้รบัแจง้ภำยใน
ระยะเวลำดงักล่ำว ให้ถือว่ำควำมรบัผิดของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดเป็นอันสิ้นสุดลง โดย
คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายไม่อำจเรยีกรอ้งใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดอีก
ต่อไป 

11.3 ควำมรบัผดิของผู้ให้เช่า (ไม่ว่ำจะโดยสญัญำ ละเมดิ หรอือื่นใด) ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วเนื่องกบั
สญัญำฉบบันี้ ไมว่่ำจะในกรณใีดๆ รวมทัง้สิน้แลว้จะต้องไม่เกนิกว่ำจ ำนวนค่าเช่าทีผ่ ู้ให้เช่าไดร้บั
จำกผูเ้ช่าภำยใตส้ญัญำนี้  
ทัง้นี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่มคีวำมรบัผดิในค่ำเสยีหำยทำงอ้อม ค่ำเสยีหำยพเิศษ หรอื
ค่ำเสยีหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่ต้องรบัผดิใดๆ หำกเหตุดงักล่ำวเกดิ
จำกควำมผดิหรอืควำมประมำทเลนิเล่อของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย หรอืเกดิจำกเหตุ
สุดวสิยั 

11.4 เมือ่ผูใ้ห้เช่าไดด้ ำเนินกำรส่งมอบทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ก่ผู้เช่าในวนัเร่ิมต้นการเช่าแลว้ หำกทรพัยท่ี์
เช่าไดร้บัควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้นับจำกวนัเร่ิมต้นการเช่าโดยมไิดม้เีหตุจำกควำมผดิของ
ผูใ้ห้เช่า ผูใ้ห้เช่าไมต่อ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยดงักล่ำว 

12. เหตผิุดนัดหรือเหตแุห่ง
การบอกเลิกสญัญา 

นอกเหนือจำกข้อก ำหนดอื่นในสัญญำนี้  เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุในกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืเป็นเหตุเหตุเลกิสญัญำ 

12.1 เมือ่ครบก ำหนดระยะเวลาการเช่าตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3 
12.2 หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ ของสญัญำนี้ และมไิด้แก้ไข

เยยีวยำภำยในระยะเวลำ 90 (เกำ้สบิ)  วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัแจง้ถงึเหตุแห่งกำรผดิสญัญำนัน้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง 

12.3 เมือ่เจำ้พนกังำนพทิกัษ์ทรพัยเ์จำ้พนกังำนบงัคบัคด ีหรอืเจำ้พนกังำนทีม่หีน้ำทีค่ลำ้ยคลงึกนั ไดร้บั
กำรแต่งตัง้เพือ่จดักำรกบัธุรกจิ ทรพัยท่ี์เช่า หรอืทรพัย์สนิทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่ของผู้ให้เช่าหรอื
ผูเ้ช่า หรอืเมือ่มคี ำสัง่ในทำงบงัคบัคดซีึง่บงัคบัเอำกบัทรพัยท่ี์เช่า ทรพัย์สนิทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่
ของผูใ้ห้เช่าหรอืผูเ้ช่า หรอืเมือ่มกีำรบงัคบัเอำกบัทรพัยท่ี์เช่า ทรพัยส์นิทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่ของ
ผูใ้ห้เช่าหรอืผูเ้ช่า 

12.4 โดยกำรตกลงร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระหว่ำงคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย โดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะ
ก ำหนดรำยละเอยีดและเงือ่นไข และผลของกำรยกเลกิสญัญำร่วมกนั 

12.5 มกีำรเพกิถอน หรอืยกเลกิสถำนะของกองทรสัต์ตำมทีก่ ำหนดในหนังสือช้ีชวน หรอืโดยผลของ
กฎหมำย และ/หรือค ำสัง่ของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์
และ/หรอื คณะกรรมกำรตลำดทุน 

12.6 กองทรสัตไ์มส่ำมำรถจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 3 
12.7 ในกรณีที่ทรพัย์ท่ีเช่าไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนที่มนีัยส ำคญัตกอยู่ภำยใต้เขตเวนคนื หรอืเขต

สงวน หรือเขตส ำรวจเพื่อกำรเวนคืนตำมประกำศ หรือกฎหมำยอันเกี่ยวกบักำรเวนคืนหรือ
กฎหมำยอื่นๆ ซึ่งท ำให้ผู้เช่าไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์ในทรพัยท่ี์เช่าตำมวตัถุประสงค์ของสญัญำ
เช่ำอย่ำงมนียัส ำคญัได ้

12.8 ในกรณีทีก่ำรซื้อขำยทรพัย์สนิที่ซื้อขำยภำยใต้สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารส านักงานไม่ส ำเร็จ
สมบรูณ์ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญาจะซ้ือจะขายอาคารส านักงาน 

12.9 ในกรณทีีผ่ ูเ้ช่าซื้อทรพัยท่ี์เช่าเสรจ็สมบรูณ์ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 10 

13. ผลของการผิดนัดหรือผล ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 12 คู่สญัญำตกลงจะด ำเนินกำร
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อนัเกิดจากเหตแุห่งการ
เลิกสญัญา 

ดงัต่อไปนี้ 
13.1 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.1 

(ก) ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลงโดยทีคู่่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มสีทิธเิรยีกค่ำเสยีหำย ค่ำใชจ่้ำย 
เงนิ หรอืประโยชน์ตอบแทนใดๆ จำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้ เว้นแต่ค่ำเสยีหำยที่เกดิขึ้น
เนื่องจำกกำรปฏบิตัผิดิสญัญำก่อนวนัทีส่ญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลง อย่ำงไรกด็ ีให้ผู้ให้เช่ามสีทิธิ
ก ำหนดใหผู้เ้ช่ำด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูเ้ช่ำจะตอ้งโอนกรรมสทิธิใ์นสิง่ปลกูสรำ้งทัง้หมดบนทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ก่ผู้ให้เช่า โดยไม่

คดิค่ำตอบแทน ทัง้นี้ ผู้เช่าจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย (รวมทัง้ค่ำฤชำธรรมเนียม
ต่ำงๆ) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรโอนสิง่ปลกูสรำ้งทัง้หมดบนทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า 

(2) ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสร้ำงทัง้หมดออกจำกทรพัย์ท่ีเช่า และขนย้ำยทรพัย์สิน
อื่นๆ ทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 180 (หนึ่งรอ้ยแปดสบิ) วนันับ
จำกวนัทีส่ญัญำนี้สิ้นสุดลง หรอืภำยในระยะเวลำใดๆ ตำมทีคู่่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตก
ลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผู้เช่าต้องรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย และค่ำเสยีหำย (ถ้ำม)ี 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรรื้อถอนสิง่ปลูกสรำ้ง และขนยำ้ยทรพัย์สนิดงักล่ำว ทัง้นี้ ซำกสิง่ปลูก
สร้ำงที่ร ื้อถอนแล้วให้เป็นสิทธิของผู้เช่าในกำรจ ำหน่ำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 
ทัง้นี้ ในกรณทีีผ่ ูเ้ช่าไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้งทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์
เช่า และขนยำ้ยทรพัย์สนิทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่าให้แล้วเสร็จภำยใน 180 (หนึ่ง
รอ้ยแปดสบิ) วนันับจำกวนัทีส่ญัญำนี้สิ้นสุดลงได้แล้ว ผู้ให้เช่ามสีทิธทิี่จะด ำเนินกำร
ดงักล่ำวเองหรอืใช้ผู้อื่น โดยผู้เช่าต้องรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย และค่ำเสยีหำย (ถ้ำม)ี ที่
เกดิขึน้จำกกำรรือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้ง และขนยำ้ยทรพัยส์นิดงักล่ำว 

13.2 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.2 เนื่องจำกควำมผดิของผูใ้ห้เช่า 
(ก) ผู้เช่ามสีิทธิบอกเลกิสญัญำนี้ได้ทนัทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่า

ทรำบ และ/หรอืฟ้องร้องผู้ให้เช่าให้ปฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผู้ให้
เช่าได ้

(ข) เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น ในกรณทีีผ่ ูเ้ช่าไดใ้ชส้ทิธใินกำรบอกเลกิสญัญำตำมขอ้ 
13.2 (ก) แล้ว คู่สญัญำตกลงก ำหนดค่ำเสยีหำยทีผู่้เช่ำจะพงึเรยีกร้องจำกผู้ให้เช่ำได้เท่ำกบั
รำคำประเมนิของทรพัย์ทีเ่ช่ำตำมสดัส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำส่วนทีเ่หลอื  ซึ่งประเมนิโดยผู้
ประเมนิอสิระทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และคู่สญัญำทัง้
สองฝำ่ยตกลงร่วมกนัแต่งตัง้ 

13.3 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.2 เนื่องจำกควำมผดิของผูเ้ช่า 
(ก) ผู้ให้เช่ามสีิทธิบอกเลกิสญัญำนี้ได้ทนัทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อักษรให้ผู้เช่า

ทรำบ และ/หรอืฟ้องรอ้งผูเ้ช่าใหป้ฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผูเ้ช่าได ้
(ข) เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้ใชส้ทิธใินกำรบอกเลกิสญัญำ

ตำมขอ้ 13.3 (ก) แล้ว ผู้ให้เช่ามสีทิธริิบเงนิค่ำเช่ำตำมสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู่ นอกจำกนี้ ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสรำ้งทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่า และขน
ยำ้ยทรพัยส์นิทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 180 (หนึ่งรอ้ยแปดสบิ) วนันับ
จำกวนัทีส่ญัญำนี้สิน้สุดลง หรอืภำยในระยะเวลำใดๆ ตำมทีคู่่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงกนั
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผู้เช่าต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสยีหำย (ถ้ำม)ี ทีเ่กดิขึ้น
จำกกำรรื้อถอนสิง่ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรพัย์สนิดงักล่ำว และซำกสิง่ปลูกสร้ำงทีร่ ื้อถอน
แล้วให้เป็นสิทธิของผู้เช่าในกำรจ ำหน่ำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เช่า
ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ในกรณทีีผ่ ูเ้ช่าไม่สำมำรถด ำเนินกำรรื้อถอนสิง่ปลูกสรำ้งทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่า 
และขนยำ้ยทรพัยส์นิทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 180 (หนึ่งรอ้ยแปดสบิ) 
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วนันับจำกวนัที่สญัญำนี้สิ้นสุดลงได้แล้ว ผู้ให้เช่ามสีทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรดงักล่ำวเองหรอืใช้
ผูอ้ื่น โดยผู้เช่าต้องรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย และค่ำเสยีหำย (ถ้ำม)ี ทีเ่กดิขึน้จำกกำรรื้อถอนสิง่
ปลกูสรำ้ง และขนยำ้ยทรพัยส์นิดงักล่ำว 

13.4 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 เนื่องจำกควำมผิดของผู้ให้เช่า ผู้เช่ำมสีิทธิ
ฟ้องรอ้งผูใ้ห้เช่าใหป้ฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำได ้

13.5 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 เนื่องจำกควำมผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่ามสีิทธิ
ฟ้องรอ้งผูเ้ช่าใหป้ฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผูเ้ช่ำได ้

13.6 ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.4 ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลงโดยทีคู่่สญัญำแต่
ละฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นใดจำก
คู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่งได ้เวน้แต่ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรปฏบิตัผิดิสญัญำก่อนวนัทีส่ญัญำ
ฉบบันี้สิน้สุดลง 

13.7 ในกรณีที่เกดิเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 12.5 เนื่องจำกควำมผดิของผู้ให้เช่า คู่สญัญำตกลง
ก ำหนดค่ำเสยีหำยทีผ่ ูเ้ช่าจะพงึเรยีกรอ้งจำกผูใ้ห้เช่าไดเ้ท่ำกบัรำคำประเมนิของทรพัยท่ี์เช่าตำม
สดัส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำส่วนที่เหลือ  ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ข ึ้นทะเบียนกับ
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยตกลงร่วมกนัแต่งตัง้ 

13.8 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.5 เนื่องจำกควำมผดิของผูเ้ช่า 
(ก) ผู้ให้เช่ามสีิทธิบอกเลกิสญัญำนี้ได้ทนัทีโดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อักษรให้ผู้เช่า

ทรำบ และ/หรอืฟ้องรอ้งผูเ้ช่าใหป้ฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผูเ้ช่าได ้
(ข) เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไดใ้ชส้ทิธใินกำรบอกเลกิสญัญำ

ตำมข้อ 13.8 (ก) แล้ว ผู้ให้เช่ามสีิทธิริบเงนิค่ำเช่ำตำมสดัส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำที่
เหลอือยู่ นอกจำกนี้ ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสร้ำงทัง้หมดออกจำกทรพัย์ทีเ่ช่ำ และขน
ยำ้ยทรพัยส์นิทัง้หมดออกจำกทรพัยท์ีเ่ช่ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 180 (หนึ่งรอ้ยแปดสบิ) วนันับ
จำกวนัทีส่ญัญำนี้สิน้สุดลง หรอืภำยในระยะเวลำใดๆ ตำมทีคู่่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงกนั
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผู้เช่าต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสยีหำย (ถ้ำม)ี ทีเ่กดิขึ้น
จำกกำรรื้อถอนสิง่ปลูกสร้ำง และขนย้ำยทรพัย์สนิดงักล่ำว และซำกสิง่ปลูกสร้ำงทีร่ ื้อถอน
แล้วให้เป็นสิทธิของผู้เช่าในกำรจ ำหน่ำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เช่า
ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ในกรณทีีผ่ ูเ้ช่าไม่สำมำรถด ำเนินกำรรื้อถอนสิง่ปลูกสรำ้งทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่า 
และขนยำ้ยทรพัยส์นิทัง้หมดออกจำกทรพัยท่ี์เช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 180 (หนึ่งรอ้ยแปดสบิ) 
วนันับจำกวนัที่สญัญำนี้สิ้นสุดลงได้แล้ว ผู้ให้เช่ามสีทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรดงักล่ำวเองหรอืใช้
ผูอ้ื่น โดยผู้เช่าต้องรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย และค่ำเสยีหำย (ถ้ำม)ี ทีเ่กดิขึน้จำกกำรรื้อถอนสิง่
ปลกูสรำ้ง และขนยำ้ยทรพัยส์นิดงักล่ำว 

13.9 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ 12.8 เนื่องจำกควำมผดิของผู้ให้เช่า ผู้เช่ามสีทิธบิอก
เลกิสญัญำนี้ไดท้นัทโีดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้ให้เช่าทรำบ และ/หรอืฟ้องรอ้ง
ผูใ้ห้เช่าให้ปฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผูใ้หเ้ช่ำได ้

13.10 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ 12.8 เนื่องจำกควำมผดิของผู้เช่า ผู้ให้เช่ามสีทิธบิอก
เลกิสญัญำนี้ไดท้นัทโีดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผูเ้ช่าทรำบ และ/หรอืฟ้องรอ้งผู้เช่า
ใหป้ฏบิตัติำมสญัญำนี้ และ/หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยจำกผูเ้ช่ำได ้

13.11 ในกรณทีีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.7 
(ก) ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลงเมือ่กำรเวนคนืทรพัยท่ี์เช่าซึ่งมลีกัษณะตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 

12.7 เสร็จสมบูรณ์ หรอืเมื่อพ้นก ำหนด 90 (เก้ำสิบ) วนั นับแต่วนัที่ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึเจตนำเลกิสญัญำเช่ำฉบบันี้เนื่องจำกกำรเวนคนืทรพัยท่ี์เช่า 

(ข) ผู้ให้เช่าจะคืนค่ำเช่ำให้แก่ผู้เช่าตำมสัดส่วนของระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลืออยู่ภำยใน
ระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) วนันบัแต่วนัทีผ่ ูใ้ห้เช่าไดร้บัเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรเวนคนื 
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หวัข้อ รายละเอียด 
ทัง้นี้ คู่สญัญำแต่ละฝำ่ยไมม่สีทิธเิรยีกค่ำเสยีหำย ค่ำใชจ่้ำย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน
อย่ำงอื่นใดจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งได ้เวน้แต่ค่ำเสยีหำยที่เกดิขึ้นเนื่องจำกกำรปฏบิตัิผดิ
สญัญำก่อนวนัทีส่ญัญำฉบบันี้สิน้สุดลง 

13.12 ในกรณีที่เกดิเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 12.9 ให้ถือว่ำสญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลงเมื่อกำรซื้อขำย
ทรพัย์ท่ีเช่าเสรจ็สมบูรณ์ โดยที่คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยไม่มสีทิธเิรยีกค่ำเสยีหำย ค่ำใช้จ่ำย หรอืเงนิ
หรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นใดจำกคู่ส ัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งได้ เว้นแต่ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น
เนื่องจำกกำรปฏบิตัผิดิสญัญำก่อนวนัทีส่ญัญำฉบบันี้สิน้สุดลง 

13.13 ในกรณทีีส่ญัญำนี้สิน้สุดลงดว้ยเหตุใดกต็ำม 
(ก) ผู้เช่าตกลงที่จะรบัผดิชอบภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยท่ี์เช่าตำมสดัส่วนจนถึงวนัที่สญัญำนี้

สิ้นสุดลง ทัง้นี้  หำกผู้เช่าได้ช ำระภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัย์ท่ีเช่าล่วงหน้ำในส่วนของ
ช่วงเวลำภำยหลงัจำกทีส่ญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลงใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ผู้ให้
เช่าจะคนืภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยท่ี์เช่าในส่วนดงักล่ำวตำมสดัส่วนใหแ้ก่ผู้เช่าภำยใน 7 
(เจด็) นับจำกวนัทีผ่ ู้เช่าไดช้ ำระเงนิจ ำนวนดงักล่ำวแทนผู้ให้เช่า และแจง้ใหผ้ ู้ให้เช่าทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรพรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระเงนิจ ำนวนดงักล่ำว 

(ข) หำกผู้ให้เช่าไดช้ ำระภำษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยท่ี์เช่าตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 13.14 (ก) ขำ้งต้น
แทนผู้เช่า หรอืผู้เช่ามภีำษีที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์ท่ีเช่าค้ำงช ำระ และผู้ให้เช่าช ำระภำษีที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยท่ี์เช่าแทนผู้เช่าใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรที่เกีย่วขอ้ง ผู้เช่าจะคนืภำษีที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยท่ี์เช่าในส่วนดงักล่ำวตำมสดัส่วนใหแ้ก่ผู้ให้เช่าภำยใน 7 (เจด็) นับจำก
วนัทีผ่ ู้ให้เช่าได้ช ำระเงนิจ ำนวนดงักล่ำวแทนผู้เช่า และแจ้งให้ผู้เช่าทรำบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรพรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระเงนิจ ำนวนดงักล่ำว 

13.14 กำรทีส่ญัญำนี้สิน้สุดลงไมว่่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม จะไมก่ระทบต่อสทิธ ิกำรเยยีวยำ หน้ำที ่หรอืควำม
รบัผิดของคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยที่เกิดขึ้นก่อนวนัที่สญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงกำรเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรผดิสญัญำนี้ซึง่เกดิขึน้ ณ หรอืก่อนวนัทีส่ญัญำฉบบันี้สิน้สุดลง 

 

สรุปสญัญาส าคญัอืน่ๆ 

1. สญัญำตกลงกระท ำกำร 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูจ้ะขาย บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ โดยมบีรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัต ีเป็นผูม้อี ำนำจกระท ำแทน 
7. ค านิยาม เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย 

ดงันี้ 
กลุ่มบคุคลเดียวกนั หมำยถงึ กลุ่มบุคคลเดยีวกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด

ทุนที ่ทจ. 49/2555 เรือ่ง กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต์
ของทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์ 

ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

หมำยถงึ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโครงการ SJ Infinite I หรอื
โครงการบางนา (แลว้แต่กรณี) เช่น ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 
ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ค่ำทีจ่อดรถยนต์ ค่ำบรกิำรอื่นๆ เป็นต้น ตำม
บญัชทีี่ปรำกฏในงบรำยไตรมำสของกองทรสัต์ที่ผ่ำนกำร
สอบทำนจำกผู้สอบบัญชีหรืองบกำรเงินประจ ำปีของ
กองทรัสต์ที่ผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 
(แลว้แต่กรณี) ไม่รวมดอกเบี้ยเงนิฝำกธนำคำร ดอกเบี้ยรบั
อนัเกดิจำกกำรทีผู่้เช่ำผดินัด และ ก ำไรจำกกำรน ำเงนิทุน
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หวัข้อ รายละเอียด 
ไปลงทุน ปรบัปรุงด้วยกำรหักจ ำนวนเงนิรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร SJ Infinite I หรอืโครงกำรบำงนำที่
ผูเ้ช่ำผดินัดช ำระและ  กำรรบัรู้รำยได้เพื่อให้รำยได้ค่ำเช่ำ
และค่ำบรกิำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในสญัญำเช่ำและสญัญำ
บรกิำร 
ลบด้วย จ ำนวนรวมของ (ก) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ของโครงการ SJ Infinite I หรอืโครงการบางนา (แลว้แต่
กรณ)ี (ข) ค่ำธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์และค่ำตวั
แทนหรอืนำยหน้ำ (Agency) เพื่อจดัหำผู้เช่ำ (ค) ค่ำ
บ ำรุงร ักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (Maintenance 
Expense) (ง) ค่ำภำษีโรงเรอืน และภำษีป้ำย (จ) ค่ำใชจ้่ำย
ประกนัภยัควำมเสี่ยงภยัทรพัย์สนิ (All Risk Insurance) 
ประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก (Public 
Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance) และ (ฉ) ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมปกติของโครงการ SJ 
Infinite I หรอืโครงการบางนา (แลว้แต่กรณี) ซึ่งไม่ใช่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะเนื่องจำกเป็นทรัพย์สินที่
กองทรสัตเ์ขำ้ลงทุน  
ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยดงัต่อไปนี้จะไม่น ำมำหกัออกจำกรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนินงำนของโครงการ SJ Infinite I หรอืโครงการ
บางนา (แลว้แต่กรณ)ี  
(1) ค่ ำ ผู้ ป ร ะ เ มิน ร ำ ค ำ ท รัพ ย์ สิ น  ค่ ำ ผู้ ส อ บ บัญ ช ี
ค่ำธรรมเนียมผู้จดักำรกองทรสัต์ ค่ำธรรมเนียมทรสัต ี
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
รบัและด ำรงหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีจ่ะต้องจ่ำยให้
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ บรษิทั ศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ค่ำธรรมเนียมในกำรออก
เช็คหรือโอนเงินประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวม
ตลอดจน ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีห่ำกกองทรสัต์มไิด้เป็นเจำ้ของ
ทรพัยส์นิไมจ่ ำเป็นตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว (2) รำยกำรก ำไร
หรือขำดทุนทำงบัญชีที่ย ังไม่ร ับรู้จำกกำรประเมินรำคำ
ทรพัย์สนิ (3) ค่ำใชจ่้ำยทีจ่ดัเป็นค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยทุน (Capital 
Expenditure) (4) ตน้ทุนทำงกำรเงนิของกองทรสัต์ รวมทัง้
ดอกเบี้ยจ่ำย (5) กำรจ่ำยช ำระคืนเงินต้นตำมที่ระบุใน
สญัญำเงนิกู ้ (6) ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบักำรจดักำรประชุมผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ รวมทัง้กำรตัง้ทีป่รกึษำต่ำงๆ ของกองทรสัต์ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินเรือ่งดงักล่ำว (7) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะ
สูญ และ (8) ค่าใช้จ่ายในการดแูลทรพัยสิ์นในส่วนท่ีไม่
เป็นสาระส าคญั ส ำหรบัโครงการบางนาเท่ำนัน้และตรำบ
เท่ำที่บริษัทฯ เป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์โครงการบาง
นา  (ตำมที่นิยำมไว้ในสัญญำสัญญำแต่งตัง้ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ โครงการบางนา) ซึ่งบริษัทฯ ในฐำนะ
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ผู้บริหำรอสงัหำริมทรพัย์โครงการบางนาตกลงที่จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว) 
ทัง้นี้ ตวัอย่ำงของรำยกำรต่ำงๆ ในกำรค ำนวณก าไรจาก
การด าเนินงานปรำกฎตำมเอกสำรแนบท้ำยของสญัญำ
ฉบบันี้  

ก าไรจากการ
ด าเนินงานขัน้ต า่ 

หมำยถงึ (ก) ในกรณทีีอ่ำ้งองิถงึโครงการ SJ Infinite I  
 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำของโครงการ SJ 

Infinite I โดยมรีำยละเอียดตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 
6.1(ก) หรอื 

(ข) ในกรณทีีอ่ำ้งองิถงึโครงการบางนา 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำของโครงการบางนา 

โดยมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 8.1(ก)  
โครงการ SJ Infinite 
I 

หมำยถงึ อำคำร SJ Infinite I Business Complex ตัง้อยู่ที ่349-
349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

โครงการบางนา หมำยถงึ อำคำรส ำนักงำน โครงกำร บำงนำ บสิซิเนส คอมเพล็กซ์  
ตัง้อยู่ที่ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 หมู่ที่ 13 แขวงบำงแก้ว 
อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร  

โครงการ
อสงัหาริมทรพัย์
ส านักงาน 

หมำยถงึ โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ส ำนักงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 
9.1 

เงินส่วนต่างท่ีต้อง
ช าระ 

หมำยถงึ (ก) ในกรณีทีอ่้ำงองิถงึโครงการ SJ Infinite I  เงนิส่วน
ต่ำงที่บริษัทฯ ต้องช ำระให้แก่กองทรสัต์ ระหว่ำง
ก าไรจากการด าเนินงานและก าไรจากการ
ด าเนินงานขัน้ต ่า โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 6.1(ข) หรอื 

(ข) ในกรณีที่อ้ำงอิงถึงโครงการบางนา เงนิส่วนต่ำงที่
บริษัทฯ ต้องช ำระให้แก่กองทรสัต์ ระหว่ำงก าไร
จากการด าเนินงานและก าไรจากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่ โดยมรีำยละเอียดกำรค ำนวณตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้ 8.1(ข) 

วนัท่ีสญัญามีผลใช้
บงัคบั 

หมำยถงึ วนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนในโครงการ SJ Infinite I และ
โครงการบางนา ส ำเรจ็สมบรูณ์ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำที่
เกีย่วขอ้ง 

พืน้ท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือในโครงการ 
SJ Infinite I 

หมำยถงึ พื้นที่ใหเ้ช่ำของโครงการ SJ Infinite I จ ำนวนประมำณ 
3,742 ตำรำงเมตร ซึ่งอยู่ในชัน้ที่ 21 ถึงชัน้ที่ 24 ซึ่ง ณ 
วนัทีท่ ำสญัญำนี้ยงัไมม่ผีูเ้ช่ำ 

พืน้ท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือในโครงการ
บางนา 

หมำยถงึ พื้นที่ให้เช่ำของโครงการบางนา จ ำนวนประมำณ 2,578 
ตำรำงเมตร ซึ่งอยู่ในชัน้ที ่5 (บำงส่วน) ชัน้ที ่6 และชัน้ที ่7 
ซึง่ ณ วนัทีท่ ำสญัญำนี้ยงัไมม่ผีูเ้ช่ำ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หมำยถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บริษทัจดทะเบียน หมำยถงึ บริษัทที่มีหุ้นสำมัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัย่อย หมำยถงึ (1) บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่บริษัทฯ มี

อ านาจควบคมุกิจการ 
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(2) บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดัที่บริษัทย่อย

ตำม (1) มอี านาจควบคมุกิจการ 
(3) บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่อยู่ภำยใต้

อ านาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเริ่มจำก
กำรอยู่ภำยใตอ้ านาจควบคมุกิจการของบรษิทัย่อย
ตำม (2) 

บริษทัร่วม หมำยถงึ บรษิัทที่บริษัทฯ หรอืบริษัทย่อยถอืหุ้นไม่ว่ำโดยตรงหรอื
โดยอ้อมรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

อาคารส านักงาน หมำยถงึ อำคำรทีใ่ชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เป็นอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ   
อ านาจควบคมุ
กิจการ 

หมำยถงึ (1) กำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนิตบิุคคลหนึ่งเกนิกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติ
บุคคลนัน้ 

(2) กำรมอี ำนำจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดย
ออ้ม หรอืไมว่่ำเพรำะเหตุอื่นใด 

(3) กำรมีอ ำนำจควบคุมกำรแต่งตัง้  หรือถอดถอน
กรรมกำรตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด ไม่ว่ำ
โดยตรง หรอืโดยออ้ม 

หนังสือช้ีชวน หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ (แบบ 
69-REIT) และหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์ 

8. วนัท่ีสญัญามีผลใช้
บงัคบั 

a. ใหส้ญัญำฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั 
b. ในกรณีที่กองทรสัต์ไม่สำมำรถเขำ้ลงทุนในโครงการ SJ Infinite I  และโครงการบางนาได้

ส ำเรจ็ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลง โดยคู่สญัญำไม่มสีทิธิ
เรยีกร้องค่ำเสยีหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ต่อคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ทัง้นี้ กำรที่สญัญำฉบบันี้สิ้นผล
ผกูพนัดว้ยเหตุดงักล่ำวไม่ถอืว่ำเป็นกำรเลกิสญัญำหรอืผดิสญัญำโดยคู่ส ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแต่
อย่ำงใด 

9. ข้อตกลงเก่ียวกบั
การถือครอง
หน่วยทรสัต์ 

ตลอดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั 
a. บริษทัฯ ตกลงจะรกัษำสดัส่วนกำรถอืครองหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ใหอ้ยู่ในควำมครอบครอง

ของบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของ
จ ำนวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของกองทรสัตท์ีม่กีำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต์ในครัง้แรก  

b. บริษทัฯ และ/หรอืกลุ่มบคุคลเดียวกนัของบริษทัฯ ตกลงจะไมข่ำย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ หรอืน ำ
หน่วยทรสัต์ไปจ ำน ำหรอืก่อภำระผกูพนัใดๆ จนท ำใหบ้ริษทัฯ และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บริษัทฯ ถอืครองหน่วยทรสัต์รวมกนัต ่ำกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดไว้ในขอ้ 3.1 เว้นแต่ในกรณีจ ำน ำ
หรอืก่อภำระผูกพนัใดๆ ให้กระท ำได้เมื่อมกีำรแจง้ให้กองทรสัต์ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

10. การถือหุ้นและด ารง
สดัส่วนการถือหุ้น
ในผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ 

ตลอดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั 
a. บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะใหบ้ริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อยหรอืบริษทัร่วม (รวมเรยีกว่ำ “บริษทัในกลุ่ม

ดบับลิวเอชเอ”) ถอืหุน้และด ำรงสถำนะกำรเป็นผูถ้ือหุน้ของผู้จดัการกองทรสัต์ ในสดัส่วนไม่
น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 (เจด็สบิหำ้) ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 

b. บริษทัฯ ตกลงว่ำบริษทัฯ และ/หรอื บริษทัในกลุ่มดบับลิวเอชเอ จะไม่จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหรอื
ก่อภำระผูกพนัใดๆ ในหุน้ดงักล่ำว หรอืกระท ำกำรประกำรอื่นใด อนัมผีลท ำใหหุ้น้ของผู้จดัการ
กองทรสัต์ และหรอือ ำนำจกำรจดักำรงำนของผู้จดัการกองทรสัต์ ตกไปอยู่กบับุคคลอื่น โดย
ไมไ่ดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกกองทรสัต์ก่อน เวน้แต่เป็นกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน
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หุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่บริษทัในกลุ่มดบับลิวเอชเอ 

c. บริษทัฯ ตกลงว่ำบริษัทฯ และ/หรอื บริษทัในกลุ่มดบับลิวเอชเอ จะด ำเนินกำรใดๆ ด้วยกำร
อำศยัสิทธิของตนเท่ำที่จะท ำได้ภำยใต้กฎหมำยในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพื่อท ำให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์ ปฏบิตัหิน้ำทีผู่้จดักำรกองทรสัต์ในฐำนะทีเ่ป็นผูท้ีม่วีชิำชพีซึ่งไดร้บัควำมไวว้ำงใจ 
ดว้ยควำมระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติ และเป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ สญัญำแต่งตัง้ผู้จดักำร
กองทรสัต์ กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิม่เติมในเอกสำรที่เปิดเผยแก่ผู้
ลงทุน และมตทิีป่ระชุมของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

11. หน้าท่ีเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรพัยท่ี์
กองทรสัตจ์ะเข้า
ลงทุนครัง้แรก ใน
โครงการ SJ Infinite I  

a. บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการ SJ Infinite I  ใหแ้ก่
กองทรสัต์เป็นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั เป็นจ ำนวนเงนิ 
2,058,100 บำทต่อเดอืน  เว้นแต่ในช่วง 3 (สำม) ปี ดงักล่ำว มผีูเ้ช่ำพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือใน
โครงการ SJ Infinite I ดงักล่ำว ทัง้หมดหรอืบำงส่วนแลว้ จ ำนวนเงนิค่ำเช่ำที ่บริษทัฯ จะต้อง
ช ำระจะลดลงตำมสดัส่วนดงักล่ำว 
ในกำรนี้ บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะช ำระเงนิค่ำเช่ำดงักล่ำวขำ้งต้นตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี้เป็นรำยเดอืน
ให้แก่กองทรสัต์ ทัง้นี้ ภำยใน 10 (สบิ) วนัท ำกำรนับจำกวนัที่บริษัทฯ ได้รบัใบแจ้งหนี้จำก
กองทรสัตพ์รอ้มกบัเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ เพือ่น ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระ
ภำยใตข้อ้นี้  
(ก) ภำยใต้บงัคบัขอ้ 5.1(ค) ในกรณีทีก่องทรสัต์สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำส ำหรบัพื้นท่ีเช่าส่วนท่ี

เหลือในโครงการ SJ Infinite I โดยมกีำรลงนำมในสญัญำเช่ำและบรกิำรพื้นท่ีเช่าส่วน
ท่ีเหลือในโครงการ SJ Infinite I ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ (“สญัญาเช่าพืน้ท่ีให้เช่าโครงการ SJ 
Infinite I”) มรีะยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อยเท่ำกบัระยะเวลำทีเ่หลอืของ 3 (สำม) ปีดงักล่ำว 
และมอีตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในช่วงระยะเวลำทีเ่หลอืของ 3 (สำม) ปีดงักล่ำว รวมกนั
เฉลีย่แลว้เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ 2,058,100 บำท ต่อเดอืน บริษทัฯ ไมม่หีน้ำทีต่อ้งช ำระเงนิ
ใดๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์และถอืว่ำหน้ำทีข่องบริษทัฯ ในกำรช ำระค่ำเช่ำตำมขอ้ 5.1 สิ้นสุด
ลง  

(ข) ภำยใต้บงัคบัขอ้ 5.1(ค) ในกรณีทีก่องทรสัต์สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำส ำหรบัพื้นท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือในโครงการ SJ Infinite I โดยมกีำรลงนำมในสญัญาเช่าพืน้ท่ีให้เช่าโครงการ SJ 
Infinite I แลว้ โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำน้อยกว่ำระยะเวลำทีเ่หลอืของ 3 (สำม) ปีดงักล่ำว 
หรือ มอีตัรำค่ำและค่ำบรกิำรรวมกนัเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำ  2,058,100 บำท ต่อเดือน 
บริษัทฯ จะช ำระเงนิให้แก่กองทรสัต์ ส ำหรบัระยะเวลำที่เหลือที่ไม่ครบ 3 ปีที่เหลือ 
2,058,100 บำท ต่อเดอืน หรอื จะช ำระเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ในแต่ละเดอืนเป็นเงนิจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงระหว่ำง (ก) เงนิจ ำนวน 2,058,100 บำท และ (ข) เงนิจ ำนวนค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรตำมทีก่ ำหนดภำยใต้สญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการ SJ Infinite I ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ แลว้แต่กรณ ี

(ค) ในกรณทีีผู่เ้ช่ำตำมสญัญาเช่าพืน้ท่ีให้เช่าโครงการ SJ Infinite I ผดิสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด 
หรอืไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำและ/หรอืค่ำบรกิำรภำยใต้สญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการ 
SJ Infinite I ได ้บริษทัฯ ไม่มคีวำมรบัผดิใดๆ ต่อกองทรสัต์ และไม่ต้องรบัผดิช ำระค่ำ
เช่ำและ/หรอืค่ำบรกิำรดงักล่ำวแทนผูเ้ช่ำรำยดงักล่ำว 

b. ในกรณทีีพื่น้ท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการ SJ Infinite I ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดไมม่ผีูเ้ช่ำ 
(ก) บริษทัฯ มสีทิธทิีจ่ะจดัหำผูเ้ช่ำมำเช่ำพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการ SJ Infinite I ได ้

โดยกองทรสัต์ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ ในกำรน ำส่งเอกสำรต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และ 

(ข) บริษทัฯ และ/หรอืบุคคลทีบ่ริษทัฯ จะก ำหนดมสีทิธใิชพื้น้ท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการ 
SJ Infinite I ทีไ่มม่ผีูเ้ช่ำดงักล่ำวได ้โดยตกลงเขำ้ท ำสญัญาเช่าและบริการพื้นท่ีให้เช่า
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โครงการ SJ Infinite I โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในอตัรำเดยีวกบัที่บริษทัฯ ตกลง
ช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพื้นทีเ่ช่ำส่วนทีเ่หลือในโครงกำร SJ Infinite I ใหแ้ก่กองทรสัต์ทีร่ะบุ
ในขอ้ 5.1  ทัง้นี้ เพื่อให้ปรำศจำกขอ้สงสยั พื้นที่ดงักล่ำวขำ้งต้นที่บริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลทีบ่ริษทัฯ เช่ำ ถอืว่ำเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ช่ำแลว้ ซึง่จะท ำใหจ้ ำนวนเงนิค่ำเช่ำที ่บริษทัฯ 
จะตอ้งช ำระตำมขอ้ 5.1 นี้ ลดลงตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรดงักล่ำว 

c. ตลอดระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 5.1 ในกำรหำผูเ้ช่ำพื้นที่โครงการ SJ Infinite I กองทรสัต์
ตกลงทีจ่ะเสนอ และ/หรอื ด ำเนินกำรใหต้วัแทนหรอืนำยหน้ำ (Agency) ในกำรจดัหำผูเ้ช่ำของ
โครงการ SJ Infinite I เสนอพื้นทีใ่หเ้ช่ำของโครงการ SJ Infinite I ในชัน้อื่นๆ (นอกเหนือจำก
พืน้ท่ีรบัประกนัโครงการ SJ Infinite I) พรอ้มกบัพืน้ท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการ SJ Infinite 
I ใหแ้ก่ลกูคำ้เพือ่ใหล้กูคำ้พจิำรณำกำรเช่ำพืน้ทีท่ ัง้สองอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  

d. กองทรสัต์ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมอืและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อ
น ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระภำยใต้ขอ้ 5.1 ตำมทีบ่ริษทัฯ รอ้งขอ และรบัรอง
และรับประกนัต่อบริษัทฯ ว่ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ที่ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ นัน้ ถูกต้อง 
ครบถว้น และเป็นจรงิทุกประกำร 

12. การรบัประกนัก าไร
จากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่ของโครงการ 
SJ Infinite I 

a. คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยตกลงกนัดงัต่อไปนี้ 
(ก) บริษทัฯ ตกลงรบัประกนัก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต า่ของโครงการ SJ Infinite I 

เป็นระยะเวลำ 9 (เกำ้) ปีนับแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั (“ระยะเวลาการรบัประกนั
โครงการ SJ Infinite I”) ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการรบัประกนัโครงการ SJ Infinite I  
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ โดยบริษทัฯ จะช ำระเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ตำมวธิกีำรค ำนวณ
ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ (ข) 

โครงการ เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 

ก าไรจากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่ (ล้านบาท) 

ตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนในทรพัยส์นิ ถงึวนัที ่
31 มนีำคม พ.ศ. 2559 โดยหำกกองทรสัต์เขำ้ลงทุน
ภำยหลงัวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 วงเงนิ
รบัประกนัจะลดลงตำมสดัส่วน 81.06 
1 เมษำยน พ.ศ. 2559 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2560 136.55 
1 เมษำยน พ.ศ. 2560 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 138.53 
1 เมษำยน พ.ศ. 2561 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 145.18 
1 เมษำยน พ.ศ. 2562 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 146.39 
1 เมษำยน พ.ศ. 2563 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 146.61 
1 เมษำยน พ.ศ. 2564 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 154.16 
1 เมษำยน พ.ศ. 2565 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2566 154.05 
1 เมษำยน พ.ศ. 2566 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2567 153.96 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2567 จนถงึวนัทีค่รบ 9 
ปี นับแต่วนัที่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนในทรพัย์สนิ โดย
หำกกองทรสัต์เข้ำลงทุนภำยหลงัวนัที่ 1 กนัยำยน 
พ.ศ. 2558 วงเงนิรบัประกนัจะเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วน 

64.14 

(ข) กำรค ำนวณ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ทีบ่ริษทัฯ ต้องช ำระใหแ้ก่กองทรสัต์ ใหค้ ำนวณ
ดงันี้ 
(1) ก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต า่ตำมทีก่ ำหนดไว่ในขอ้ 6.1(ก) ณ วนัสุดทำ้ยของ

งวดแต่ละงวดทีเ่กีย่วขอ้ง หกัลบ ดว้ย  
(2) ก าไรจากการด าเนินงานในแต่ละงวดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค ำนวณ ตัง้แต่ต้นงวดจนถงึ

วนัสุดทำ้ยของงวดนัน้  หกัลบ ดว้ย 
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(3) เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระที่บริษัทฯ ได้ช ำระในงวดก่อนหน้ำในรอบปีนั ้น 

(Cumulative Subsidies) (หำกม)ี 
(ค) ในกรณทีีผ่ลกำรค ำนวณ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ม ีค่าเป็นบวก บริษทัฯ จะช ำระเงิน

ส่วนต่างท่ีต้องช าระ ใหแ้ก่กองทรสัต์ ส ำหรบังวดดงักล่ำว ภำยใน 15 วนันับจำกวนัที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัส่งและเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส หรอืงบกำรเงนิประจ ำปีของ
กองทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) ผ่ำนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ไดร้บัใบ
แจง้หนี้จำกกองทรสัต์พร้อมกบัเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ เพื่อน ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระภำยใตข้อ้นี้แลว้ 

(ง) ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ มี ค่าเท่ากบัศูนย์หรือเป็นลบ 
บริษทัฯ ไมต่อ้งช ำระเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ใหแ้ก่กองทรสัต ์ส ำหรบังวดดงักล่ำว  

(จ) หำก ณ วนัสิ้นงวดที ่4 ของปี ก าไรจากการด าเนินงานมจี ำนวนสูงกว่ำก าไรจากการ
ด าเนินงานขัน้ต า่ บริษทัฯ มสีทิธเิลอืกทีจ่ะใหก้องทรสัต ์คนืเงนิส่วนต่างท่ีต้องช าระที่
บริษทัฯ ช ำระไปแลว้ในรอบปีนัน้คนืใหแ้ก่บริษทัฯ (โดยไม่มดีอกเบี้ย) หรอืน ำไปหกัลบ
จำกก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต า่ของงวดถดัไปในปีถดัไป 

(ฉ) ในกรณทีีส่ ิน้สุดระยะเวลาการรบัประกนัโครงการ SJ Infinite I แลว้ และ 
(1) กองทรสัตม์เีงนิจ ำนวนตำมขอ้ 6.1(จ) สะสมอยู่ และ/หรอื  
(2) กองทรสัตไ์ดร้บัช ำระหนี้รำยไดท้ีต่ ัง้คำ้งรบัไวค้นื โดยกองทรสัต์จะแจง้ใหบ้ริษทัฯ 

ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำรนับจำกวนัที่กองทรสัต์ไดร้บั
ช ำระหนี้ดงักล่ำวคนื 

กองทรสัต์ตกลงจะคนืเงนิจ ำนวนตำมขอ้ (1) ขำ้งต้น ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภำยใน 10 (สบิ) วนัท ำกำรนับจำกวนัสุดทำ้ยของงวดทีส่ ิ้นสุดระยะเวลาการรบัประกนั
โครงการ SJ Infinite I และเมือ่กองทรสัต์ไดร้บัใบแจง้หนี้จำกบริษทัฯ และกองทรสัต์
ตกลงจะคนืเงนิจ ำนวนตำมขอ้ (2) ขำ้งต้น ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยไม่มดีอกเบี้ย ภำยใน 10 
(สบิ) วนัท ำกำรนับจำกวนัที่กองทรสัต์ได้รบัช ำระหนี้ดงักล่ำวและได้รบัใบแจ้งหนี้จำก
บริษทัฯ  

b. ในกำรรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ ตำมขอ้ 6.1 บริษัทฯ ตกลงจะรบัประกนัอย่ำง
ลกูหนี้ร่วม 

( ) ในกรณีผูเ้ช่ำในโครงการ SJ Infinite I รำยใดผดินัดไม่ช ำระค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำม
ก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ จะช ำระค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรแทนผู้เช่ำดงักล่ำวอย่ำงลูกหนี้ร่วม 
โดยบริษทัฯ จะช ำระค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรทีผู่เ้ช่ำผดินัดช ำระดงักล่ำวภำยใน 7 (เจด็) วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกกองทรสัต ์ทัง้นี้ กองทรสัต์จะด ำเนินกำรทวงถำมใหผู้เ้ช่ำช ำระ
ค่ำและค่ำบรกิำรตำมหลกัเกณฑใ์นคู่มอืระบบกำรท ำงำนและระบบควบคุมภำยใน 

( ) จ ำนวนเงนิทีบ่ริษทัฯ ช ำระใหแ้ก่กองทรสัต์ในกรณีทีผู่เ้ช่ำในโครงการ SJ Infinite I ไม่
ช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมข้อ (ก)ให้น ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของก าไรจากการ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ และเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระตำมขอ้ 6.1 

( ) หำกผลกำรค ำนวณเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระในงวดใดมคี่ำเป็นลบอนัเป็นผลเนื่องจำกเงนิ
ที่บริษัทฯ ช ำระแทนผู้เช่ำตำมที่ระบุในข้อ (ก) หรือกองทรสัต์ได้รบัช ำระค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรคืนจำกผู้เช่ำ  กองทรสัต์จะยกยอดเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระที่มคี่ำเป็นลบ
ดงักล่ำวไปรวมกบัเงนิส่วนต่ำงทีต่้องช ำระทีม่คี่ำเป็นลบหรอืหกัลบกบัเงนิส่วนต่ำงทีต่้อง
ช ำระทีม่คี่ำเป็นบวก (แลว้แต่กรณ)ี ในงวดถดัไป เวน้แต่ (1) ในกรณ ีณ สิ้นงวดที ่4 ใหน้ ำ
ขอ้ 6.1 (จ) มำใชบ้งัคบั และ (2) ในกรณีทีส่ ิ้นสุดระยะเวลาการรบัประกนัโครงการ SJ 
Infinite I กองทรสัตจ์ะคนืเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระทีม่คี่ำเป็นลบดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทัฯ 
โดยกองทรสัต์จะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำร
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นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการรบัประกนัโครงการ SJ Infinite I  และกองทรสัต์ตกลงจะ
คนืเงนิส่วนต่ำงทีต่อ้งช ำระทีม่คี่ำเป็นลบดงักล่ำว ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยไม่มดีอกเบี้ย ภำยใน 
10 (สบิ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัใบแจง้หนี้จำกบริษทัฯ 

c. กองทรสัต์ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมอืและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อ
น ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระภำยใตข้อ้ 6 ตำมทีบ่ริษทัฯ รอ้งขอ และรบัรองและ
รบัประกนัต่อบริษทัฯ ว่ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ ทีส่่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ นัน้ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นจรงิทุกประกำร 

13. หน้าท่ีเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรพัยท่ี์
กองทรสัตจ์ะเข้า
ลงทุนครัง้แรก ใน
โครงการบางนา 

a. บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพืน้ท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการบางนา ใหแ้ก่กองทรสัต ์
เป็นระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับแต่วนัทีส่ญัญามีผลใช้บงัคบั เป็นจ ำนวนเงนิ 902,300 บำท ต่อ
เดือน เว้นแต่ในช่วง 3 (สำม) ปี ดังกล่ำว มผีู้เช่ำพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการบางนา
ดงักล่ำวทัง้หมดหรอืบำงส่วนแลว้ จ ำนวนเงนิค่ำเช่ำที ่บริษทัฯ จะต้องช ำระจะลดลงตำมสดัส่วน
ดงักล่ำว 
ในกำรนี้ บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะช ำระเงนิค่ำเช่ำดงักล่ำวขำ้งต้นตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี้เป็นรำยเดอืน
ให้แก่กองทรสัต์  ทัง้นี้ ภำยใน 10 (สบิ) วนัท ำกำรนับจำกวนัที่บริษัทฯ ได้รบัใบแจ้งหนี้จำก
กองทรสัตพ์รอ้มกบัเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ เพือ่น ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระ
ภำยใตข้อ้นี้  

(ก) ภำยใต้บงัคบัขอ้ 7.1(ค) ในกรณีทีก่องทรสัต์สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำส ำหรบัพื้นท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือในโครงการบางนา  โดยมกีำรลงนำมในสญัญำเช่ำและบรกิำรพื้นท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือในโครงการบางนา ทีเ่กี่ยวขอ้งแล้ว (“สญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการบางนา”) 
มรีะยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อยเท่ำกบัระยะเวลำทีเ่หลอืของ 3 (สำม) ปีดงักล่ำว และมอีตัรำ
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในช่วงระยะเวลำทีเ่หลอืของ 3 (สำม) ปีดงักล่ำว รวมกนัเฉลี่ยแล้ว
เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ 902,300 บำท ต่อเดอืน บริษทัฯ ไม่มหีน้ำทีต่้องช ำระเงนิใดๆ ใหแ้ก่
กองทรสัต ์และถอืว่ำหน้ำทีข่องบริษทัฯ ในกำรช ำระค่ำเช่ำตำมขอ้ 7.1 นี้สิน้สุดลง  

(ข) ภำยใต้บงัคบัขอ้ 7.1(ค) ในกรณีทีก่องทรสัต์สำมำรถจดัหำผูเ้ช่ำส ำหรบัพื้นท่ีเช่าส่วนท่ี
เหลือในโครงการบางนา โดยมกีำรลงนำมในสญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการบางนา 
แล้ว โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำน้อยกว่ำระยะเวลำที่เหลอืของ 3 (สำม) ปีดงักล่ำว หรอื มี
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรวมกนัเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำ 902,300 บำท ต่อเดอืน บริษัทฯ 
จะช ำระเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืทีไ่ม่ครบ 3 ปีทีเ่หลอื 902,300 บำท 
ต่อเดอืน หรอื จะช ำระเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ในแต่ละเดอืน เป็นเงนิจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำง
ระหว่ำง (ก) เงนิจ ำนวน 902,300 บำท และ (ข) เงนิจ ำนวนค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำมที่
ก ำหนดในสญัญาเช่าพืน้ท่ีให้เช่าโครงการบางนา ดงักล่ำวขำ้งตน้ แลว้แต่กรณี 

(ค) ในกรณีที่ผู้เช่ำตำมสญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการบางนา ผิดสญัญำข้อหนึ่งข้อใด 
หรอืไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำและ/หรอืค่ำบรกิำรภำยใต้สญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการ
บางนา ได ้บริษทัฯ ไม่มคีวำมรบัผดิใดๆ ต่อกองทรสัต์ และไม่ต้องรบัผดิช ำระค่ำเช่ำ
และ/หรอืค่ำบรกิำรดงักล่ำวแทนผูเ้ช่ำรำยดงักล่ำว 

b. ในกรณทีีพื่น้ท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการบางนา ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดไมม่ผีูเ้ช่ำ 

( ) บริษัทฯ มสีิทธิที่จะจัดหำผู้เช่ำมำเช่ำพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการบางนา ได้ โดย
กองทรสัต์ตกลงทีจ่ะใหค้วำมร่วมมอืกบับริษทัฯ ในกำรน ำส่งเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

( ) บริษทัฯ และ/หรอืบุคคลทีบ่ริษทัฯ จะก ำหนดมสีทิธใิช้พื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการบาง
นา ที่ไม่มผีู้เช่ำดงักล่ำวได ้โดยตกลงเขำ้ท ำสญัญาเช่าพื้นท่ีให้เช่าโครงการบางนา  โดยมี
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรในอตัรำเดยีวกบัทีบ่รษิทัฯ ตกลงช ำระค่ำเช่ำส ำหรบัพื้นทีเ่ช่ำส่วนที่
เหลอืในโครงกำรบำงนำใหแ้ก่กองทรสัต์ทีร่ะบุในขอ้ 7.1 ทัง้นี้ เพื่อใหป้รำศจำกขอ้สงสยั พื้นที่
ดงักล่ำวขำ้งตน้ทีบ่ริษทัฯ และ/หรอืบุคคลทีบ่ริษทัฯ เช่ำ ถอืว่ำเป็นพื้นทีท่ีม่ผีูเ้ช่ำแลว้ ซึ่งจะท ำ
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ให้จ ำนวนเงนิค่ำเช่ำที่ บริษัทฯ จะต้องช ำระตำมข้อ 7.1 นี้  ลดลงตำมสดัส่วนค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรดงักล่ำว 

c. ตลอดระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 7.1 ในกำรหำผูเ้ช่ำพื้นที่โครงการบางนา กองทรสัต์ตกลงที่
จะเสนอ และ/หรอื ด ำเนินกำรใหต้วัแทนหรอืนำยหน้ำ (Agency) ในกำรจดัหำผูเ้ช่ำของโครงการ
บางนาเสนอพื้นทีใ่หเ้ช่ำของโครงการบางนา ในชัน้อื่นๆ (นอกเหนือจำกพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือ
ในโครงการบางนา) พร้อมกบัพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือในโครงการบางนา ให้แก่ลูกค้ำเพื่อให้
ลกูคำ้พจิำรณำกำรเช่ำพืน้ทีท่ ัง้สองอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

d. กองทรสัต์ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมอืและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อ
น ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระภำยใต้ขอ้ 7.1 ตำมทีบ่ริษทัฯ รอ้งขอ และรบัรอง
และรับประกนัต่อบริษัทฯ ว่ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ที่ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ นัน้ ถูกต้อง 
ครบถว้น และเป็นจรงิทุกประกำร 

14. การรบัประกนัก าไร
จากการด าเนินงาน
ขัน้ต า่ของโครงการ
บางนา 

a. คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยตกลงกนัดงัต่อไปนี้ 

( ) บริษัทฯ ตกลงรบัประกนัก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต า่ ของโครงการบางนา เป็น
ระยะเวลำ 6 (หก) ปีนับแต่วนัท่ีสัญญามีผลใช้บงัคบั (“ระยะเวลาการรบัประกนั
โครงการบางนา”) ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการรบัประกนัโครงการบางนา โดยมี
รำยละเอียดดงันี้ โดยบรษิัทฯ จะช ำระเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ตำมวธิกีำรค ำนวณที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ (ข) 

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
ก าไรจากการด าเนินงาน

ขัน้ต า่ (ล้านบาท) 
ตัง้แต่วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรพัย์สิน ถึงวันที่ 31 
มนีำคม พ.ศ. 2559 โดยหำกกองทรสัต์เขำ้ลงทุนภำยหลงั
วนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 วงเงนิรบัประกนัจะลดลงตำม
สดัส่วน 14.42 
1 เมษำยน พ.ศ. 2559 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2560 24.06 
1 เมษำยน พ.ศ. 2560 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 24.17 
1 เมษำยน พ.ศ. 2561 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 24.64 
1 เมษำยน พ.ศ. 2562 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 24.82 
1 เมษำยน พ.ศ. 2563 - 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 24.87 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2564 จนถงึวนัทีค่รบ 6 ปี นับ
แต่วนัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนในทรพัยส์นิ โดยหำกกองทรสัต์
เขำ้ลงทุนภำยหลงัวนัที่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2558 วงเงนิ
รบัประกนัจะเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วน 

10.79 

( ) กำรค ำนวณ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ทีบ่ริษทัฯ ต้องช ำระใหแ้ก่กองทรสัต์ ใหค้ ำนวณ
ดงันี้ 

(1) ก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต า่ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 8.1(ก) ณ วนัสุดทำ้ยของ
งวดแต่ละงวดทีเ่กีย่วขอ้ง หกัลบ ดว้ย 

(2) ก าไรจากการด าเนินงาน ในแต่ละงวดที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนวณตัง้แต่ต้นงวด
จนถงึ วนัสุดทำ้ยของงวดนัน้ หกัลบ ดว้ย 

(3) เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระที่บริษัทฯ ได้ช ำระในงวดก่อนหน้ำในรอบปีนั ้น 
(Cumulative Subsidies) (หำกม)ี 

( ) ในกรณีทีผ่ลกำรค ำนวณ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ม ีค่าเป็นบวก บรษิทัฯ จะช ำระเงิน
ส่วนต่างท่ีต้องช าระ ใหแ้ก่กองทรสัต์ ส ำหรบังวดดงักล่ำว ภำยใน 15 วนันับจำกวนัที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัส่งและเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส หรอืงบกำรเงนิประจ ำปีของ
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กองทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) ผ่ำนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ไดร้บัใบ
แจง้หนี้จำกกองทรสัต์พร้อมกบัเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ เพื่อน ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระภำยใตข้อ้นี้แลว้ 

( ) ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ มี ค่าเท่ากบัศูนย์หรือเป็นลบ 
บริษทัฯ ไมต่อ้งช ำระเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระ ใหแ้ก่กองทรสัต ์ส ำหรบังวดดงักล่ำว  

( ) หำก ณ วนัสิ้นงวดที ่4 ของปี ก าไรจากการด าเนินงานมจี ำนวนสูงกว่ำก าไรจากการ
ด าเนินงานขัน้ต า่ บริษทัฯ มสีทิธเิลอืกทีจ่ะใหก้องทรสัต ์คนืเงนิส่วนต่างท่ีต้องช าระที่
บริษทัฯ ช ำระไปแลว้ในรอบปีนัน้คนืใหแ้ก่บริษทัฯ (โดยไม่มดีอกเบี้ย) หรอืน ำไปหกัลบ
จำกก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต า่ของงวดถดัไปในปีถดัไป  

(ฉ) ในกรณทีีส่ ิน้สุดระยะเวลาการรบัประกนัโครงการบางนาแลว้ และ 
(1) กองทรสัตม์เีงนิจ ำนวนตำมขอ้ 8.1(จ) สะสมอยู่ และ/หรอื 
(2) กองทรสัตไ์ดร้บัช ำระหนี้รำยไดท้ีต่ ัง้คำ้งรบัไวค้นื โดยกองทรสัต์จะแจง้ใหบ้ริษทัฯ 

ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำรนับจำกวนัที่กองทรสัต์ไดร้บั
ช ำระหนี้ดงักล่ำวคนื 

กองทรสัต์ตกลงจะคนืเงนิจ ำนวนตำมขอ้ (1) ขำ้งต้น ให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภำยใน 10 (สบิ) วนัท ำกำรนับจำกวนัสุดทำ้ยของงวดทีส่ ิ้นสุดระยะเวลาการรบัประกนั
โครงการบางนา และเมือ่กองทรสัตไ์ดร้บัใบแจง้หนี้จำกบริษทัฯ และกองทรสัตต์กลงจะ
คนืเงนิจ ำนวนตำมขอ้ (2) ขำ้งต้น ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยไม่มดีอกเบี้ย ภำยใน 10 (สบิ) วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัช ำระหนี้ดงักล่ำวและไดร้บัใบแจง้หนี้จำกบริษทัฯ 

b. ในกำรรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ ตำมขอ้ 8.1 บริษัทฯ ตกลงจะรบัประกนัอย่ำง
ลกูหนี้ร่วม 

( ) ในกรณีผู้เช่ำในโครงการบางนา รำยใดผิดนัดไม่ช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำม
ก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ จะช ำระค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรแทนผู้เช่ำดงักล่ำวอย่ำงลูกหนี้ร่วม 
โดยบริษทัฯ จะช ำระค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรที่ผูเ้ช่ำผดินัดช ำระดงักล่ำวภำยใน 7 (เจด็) วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกกองทรสัต ์ ทัง้นี้ กองทรสัตจ์ะด ำเนินกำรทวงถำมใหผู้เ้ช่ำช ำระ
ค่ำและค่ำบรกิำรตำมหลกัเกณฑใ์นคู่มอืระบบกำรท ำงำนและระบบควบคุมภำยใน 

( ) จ ำนวนเงนิทีบ่ริษทัฯ ช ำระใหแ้ก่กองทรสัตใ์นกรณทีีผู่เ้ช่ำในโครงการบางนา ไมช่ ำระค่ำ
เช่ำและค่ำบรกิำรตำมขอ้ (ก) ให้น ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของก าไรจากการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์และ เงินส่วนต่างท่ีต้องช าระตำมขอ้ 8.1 

( ) หำกผลกำรค ำนวณเงินส่วนต่างท่ีต้องช าระในงวดใดมคี่ำเป็นลบอนัเป็นผลเนื่องจำกเงนิ
ที่บริษัทฯ ช ำระแทนผู้เช่ำตำมที่ระบุในข้อ (ก) หรือกองทรสัต์ได้รบัช ำระค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรคืนจำกผู้เช่ำ  กองทรสัต์จะยกยอดเงินส่วนต่ำงที่ต้องช ำระที่มีค่ำเป็นลบ
ดงักล่ำวไปรวมกบัเงนิส่วนต่างท่ีต้องช าระทีม่คี่ำเป็นลบหรอืหกัลบกบัเงินส่วนต่างท่ี
ต้องช าระทีม่คี่ำเป็นบวก (แลว้แต่กรณี) ในงวดถดัไป เวน้แต่ (1) ในกรณี ณ สิ้นงวดที ่4 
ให้น ำข้อ 8.1 (จ) มำใช้บงัคบั และ (2) ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการรบัประกนั
โครงการบางนา กองทรสัต์จะคนืเงนิส่วนต่างท่ีต้องช าระทีม่คี่ำเป็นลบดงักล่ำวใหแ้ก่
บริษทัฯ โดยกองทรสัตจ์ะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 3 (สำม) วนั
ท ำกำรนบัแต่สิน้สุดระยะเวลาการรบัประกนัโครงการบางนา  และกองทรสัต์ตกลงจะ
คืนเงนิส่วนต่างท่ีต้องช าระที่มีค่ำเป็นลบดงักล่ำว ให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภำยใน 10 (สบิ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัใบแจง้หนี้จำกบริษทัฯ 

c. กองทรสัต์ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมอืและส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อ
น ำมำใชใ้นกำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระภำยใตข้อ้ 8 ตำมทีบ่ริษทัฯ รอ้งขอ และรบัรองและ
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รบัประกนัต่อบริษทัฯ ว่ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ ทีส่่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ นัน้ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นจรงิทุกประกำร 

15. สิทธิในการซ้ือ
โครงการ
อสงัหาริมทรพัย์
ส านักงานก่อน
บคุคลอ่ืน 

a. กองทรัสต์มีสิทธิที่จะเข้ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดังต่อไปนี้  (“โครงการ
อสงัหาริมทรพัยส์ านักงาน”) ก่อนบุคคลอื่น ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีก่ ำหนดในขอ้ 9 นี้ 
16. โครงกำรอสงัหำริมทรพัย์ประเภทอาคารส านักงานที่บริษัทฯ หรอืบริษัทย่อย เป็น

เจ้ำของ และ/หรือมสีิทธิกำรเช่ำแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งตัง้อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 133775 
(“โครงการบางนา 2”) โดยกองทรสัต์มสีทิธทิี่จะเขำ้ลงทุนก่อนบุคคลอื่นโดยไม่จ ำกดั
ระยะเวลำ 

17. โครงกำรอสงัหำริมทรพัย์ประเภทอาคารส านักงานที่บริษัทฯ หรอืบริษัทย่อย เป็น
เจำ้ของ และ/หรอืมสีทิธกิำรเช่ำแต่เพยีงผู้เดยีว โดยกองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะเขำ้ลงทุนก่อน
บุคคลอื่นภำยในก ำหนดระยะเวลำ 7 (เจด็) ปีนบัแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั 

(สทิธดิงักล่ำวเรยีกว่ำ “สิทธิในการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานก่อนบคุคลอ่ืน”) 
a. ในกรณีทีบ่ริษทัฯ หรอืบริษทย่อยประสงค์ที่จะขำย และ/หรอืให้เช่ำโครงการอสงัหาริมทรพัย์

ส านักงานให้แก่บุคคลใด บริษัทฯ หรอืบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) จะท ำหนังสอืแจ้งค ำเสนอของ
บริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ไปยงักองทรสัต์ (“ข้อเสนอฯ”) โดยระบุขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขที่ส ำคญั และรำคำซื้อขำยในเบื้องต้น เพื่อให้กองทรสัต์พิจำรณำว่ำจะเข้ำลงทุนใน
โครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานหรอืไม ่ 
ทัง้นี้ กำรจดัท ำข้อเสนอฯ ดงักล่ำวของบริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อยต้องอยู่ภำยใต้กำรพจิำรณำ
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ และ/หรอืบริษทั
ย่อย และสิทธิในการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานก่อนบุคคลอ่ืนจะไม่ใชบ้งัคบัใน
กรณดีงัต่อไปนี้  

( ) กองทรสัต์ใชสิ้ทธิในการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานก่อนบุคคลอ่ืนแลว้จะท ำ
ใหบ้ริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อยตกเป็นผูผ้ดินดัหรอืผดิสญัญำภำยใตส้ญัญำหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ 
ทีบ่ริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อยเขำ้ท ำก่อนวนัทีล่งนำมในสญัญำนี้ 

( ) บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯ ไดม้ำภำยหลงัวนัทีท่ ำสญัญำนี้ซึ่งมขีอ้ผูกพนัทีจ่ะต้องขำยทรพัย์สนิของ
ตนหรือให้สิทธิที่จะซื้อทรพัย์สินของตนแก่บุคคลอื่นใด หรือ บริษัทย่อยอันเกิดจำกกำรที่
บริษทัฯหรอืบริษทัย่อยเขำ้ร่วมทุนกบับุคคลใดๆ ภำยหลงัวนัทีล่งในสญัญำนี้ 

(ฉ) กรณีบริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อย จะจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหรอืใหเ้ช่ำทรพัย์สนิ เพื่อร่วมทุนกบั
บุคคลใดๆ 

b. กองทรสัต์จะแจง้ผลกำรพจิำรณำข้อเสนอฯ ใหบ้ริษัทฯ หรอืบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) วนันบัแต่วนัทีก่องทรสัต์ไดร้บัข้อเสนอฯ จำก
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) หรอืภำยในระยะเวลำอื่นที่คู่สญัญำตกลงกนัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

c. ในกรณทีีก่องทรสัตร์บัข้อเสนอฯ โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ทรำบเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) ตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 9.3 แลว้ ภำยในระยะเวลำ 
60 (หกสบิ) วนันับแต่วนัทีบ่ริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ไดร้บัหนังสอืจำกกองทรสัต ์
หรอืภำยในระยะเวลำอื่นทีคู่่สญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  กองทรสัต์ และบริษทัฯ หรอื
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) จะท ำควำมตกลงรำยละเอียดของรำคำซื้อขำยของ โครงการ
อสังหาริมทรพัย์ส านักงาน และข้อก ำหนดและเงื่อนไขอันเป็นสำระส ำคญัในกำรลงทุนใน
โครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงาน รวมทัง้ด ำเนินกำรเรือ่งต่ำงๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์ตำมทีร่ะบุใว้หนังสือช้ีชวน สญัญำก่อตัง้ท
รสัต์ของกองทรสัต์ และประกำศทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ซึ่งรวมถงึกำร
จดักำรประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพื่อพจิำรณำเรื่องดงักล่ำว (หำกต้องม)ี ทัง้นี้ กำร
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เขำ้ลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานต้องอยู่ภำยใต้กำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตภ์ำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

d. ภำยหลงักำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัตต์ำมที่
ก ำหนดในขอ้ 9.4 แลว้ คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยตกลงทีจ่ะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีีสุ่ดเพื่อด ำเนินกำร
ให้กำรเขำ้ลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย์ส านักงานของกองทรสัต์เป็นผลส ำเร็จภำยใน
ระยะเวลำ 120 (หนึ่งรอ้ยยีส่บิ) วนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์ตำมที่ก ำหนดในขอ้ 9.4 เสร็จสิ้น หรอืภำยในระยะเวลำอื่นที่
คู่ส ัญญำตกลงกันเป็นลำยลกัษณ์อักษร ทัง้นี้  รวมถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้ร ับอนุมตัิจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ /หรือหน่วยงำนรำชกำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กำรลงทุนใน โครงการอสงัหาริมทรพัย์ส านักงาน
เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

e. ในกรณีที ่(1) กองทรสัต์ปฏเิสธไม่รบัข้อเสนอฯ โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ หรอืบริษทัย่อยทรำบเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในขอ้ 9.3 หรอื (2) กองทรสัต์ไม่แจ้งผลกำร
พจิำรณำข้อเสนอฯ ให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรภำยในระยะเวลำ
ตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 9.3 หรอื (3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ไม่อนุมตัใิหเ้ขำ้ลงทุน
ในโครงการอสงัหาริมทรพัย์ส านักงาน หรอื (4) คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้
กำรเขำ้ลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานส ำเรจ็ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
ขอ้ 9.5 แลว้ คู่สญัญำทัง้ฝำ่ยตกลงใหถ้อืว่ำสทิธขิองกองทรสัต์ทีจ่ะซื้อโครงการอสงัหาริมทรพัย์
ส านักงานดงักล่ำวเป็นอนัสิ้นสุดลง และบริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) มสีทิธทิีจ่ะขำย
หรือให้เช่ำโครงการอสงัหาริมทรพัย์ส านักงานให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยมเีงื่อนไขว่ำ ภำยใน
ระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดระยะเวลำทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่ำว แลว้แต่กรณี รำคำและ
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสำระส ำคัญในกำรขำยหรือให้เช่ำ โครงการอสังหาริมทรพัย์
ส านักงานใหแ้ก่บุคคลอื่นจะตอ้งไมด่ไีปกว่ำข้อเสนอฯ ทีเ่สนอใหแ้ก่กองทรสัต ์

f. ในกรณทีีบ่ริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย ไมไ่ดท้ ำค าเสนอฯ ไปยงักองทรสัต์ภำยในระยะเวลำ 5 (หำ้) ปี 
นับแต่วนัที่โครงการอสงัหาริมทรพัย์ส านักงานได้รบัใบรบัรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลง
อำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ อ. 6) กองทรัสต์สำมำรถใช้สิทธิในการซ้ือโครงการ
อสังหาริมทรพัย์ส านักงานก่อนบุคคลอ่ืนโครงกำรหนึ่งหรือหลำยโครงกำรของโครงการ
อสังหาริมทรพัย์ส านักงาน โดยท ำเป็นค ำเสนอซื้อให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยระบุ
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ส ำคญั และรำคำซื้อขำยในเบื้องต้น เพื่อให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
พจิำรณำว่ำจะใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์เขำ้ลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัยส์ านักงานหรอืไม่  และ
ใหน้ ำขอ้ 9.3 ถงึ ขอ้ 9.5 มำใชบ้งัคบักบับริษทัฯ หรอืบริษทัย่อยเพื่อแจง้ผลกำรพจิำรณำค ำเสนอ
ซื้อดงักล่ำวใหก้องทรสัต์ทรำบโดยอนุโลม   

18. การปรบัปรงุ
ภาพลกัษณ์โครงการ
บางนา 

a. ในกรณทีีก่ำรก่อสรำ้งโครงการบางนา 2 แลว้เสรจ็ กองทรสัต์ตกลงยนิยอมให้บริษทัฯ (ไม่ว่ำจะ
ด ำเนินกำรเอง หรอืว่ำจำ้งผูอ้ื่น) มสีทิธใินกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์ ภมูสิถำปตัย ์หรอืภมูิ
ทศัน์ภำยนอกของโครงการบางนา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภำพลกัษณ์โดยรวมของโครงการบางนา 
2 ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบริษทัฯ เอง 

b. กองทรสัตต์กลงจะใหค้วำมร่วมมอืกบับริษทัฯ ในกำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์ของโครงการบางนา 
ตลอดจนกำรลงนำมในเอกสำรใดๆ เพือ่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

c. บริษทัฯ ตกลงว่ำในกรณทีีโ่ครงการบางนา เกดิควำมเสยีหำยเนื่องจำกกำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์ 
ภูมสิถำปตัย์ หรอืภูมทิศัน์ภำยนอกของโครงการบางนาตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้นี้ บริษทัฯ ตกลง
จะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่กองทรสัตต์ำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  

19. ข้อตกลงไม่แข่งขนั
กบักิจการของ

a. บริษทัฯ และบริษทัย่อย จะไม่ตดิต่อ ชกัจูง หรอืด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหผู้เ้ช่ำพื้นทีใ่นโครงการ
บางนาเลกิสญัญำเช่ำพืน้ทีใ่นโครงการบางนาเพือ่มำเช่ำพืน้ทีใ่นโครงการบางนา 2 แทน 
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กองทรสัต์ b. ในกำรจดัหำผู้เช่ำเพื่อเช่ำพื้นทีใ่นโครงการบางนา 2 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตกลงจะไม่เป็น

ผูด้ ำเนินกำรดงักล่ำวเอง แต่จะว่ำจำ้งตวัแทนหรอืนำยหน้ำ (Agency) เพื่อเป็นผูจ้ดัหำผู้เช่ำใน
โครงการบางนา 2 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงพื้นที่เช่ำในโครงการบางนา 2 ในส่วนที่บริษัทฯ และ/หรอื
กลุ่มบคุคลเดียวกนัของบริษทัฯ จะเป็นผูเ้ช่ำเอง 

 

สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

1. สญัญำบรหิำรจดักำรอำคำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
ตวัแทนจดัการ บรษิทั ซบี ีรชิำรด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ลกูค้า บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

1. วตัถปุระสงค ์ ว่ำจำ้งตวัแทนจดักำรเพือ่ด ำเนินกำรบรหิำร และจดัหำผลประโยชน์ในอำคำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส 
คอมเพลก็ซ์ เพือ่ประโยชน์ของลกูคำ้ โดยตวัแทนจดักำรมสีทิธ ิหน้ำท ีและขอบเขตควำมรบัผดิชอบตำมที่
ก ำหนดในสญัญำ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
1.1 ส่วนกำรบรหิำรจดักำรอำคำร งำนเตรยีมกำรบรหิำรจดักำรในเบือ้งตน้ 
1.2 ดำ้นกำรจดักำรขอ้มลู (Information Management) 
1.3 ดำ้นควำมสะอำด (Cleaning & Hygiene Management) 
1.4 ดำ้นสวนและภมูทิศัน์ (Landscape Management) 
1.5 ดำ้นกำรก ำจดัแมลง (Pest Control Management) 
1.6 ดำ้นกำรจดักำรทีจ่อดรถ (Parking Management) 
1.7 ดำ้นกำรจดักำรและใหค้ ำแนะน ำกำรจดัหำประกนัภยัอำคำร (Building Insurance Consultant) 
1.8 ดำ้นกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Assurance Management) 
1.9 ดำ้นกำรควบคุมและกำรจดักำรดำ้นกำรปฏบิตังิำนของเครือ่งจกัร (M&E Operation Management) 
1.10 ลกัษณะกำรท ำงำนของซอฟแวร์ 
1.11 ดำ้นกำรจดักำรดำ้นบรหิำรงำนบ ำรุงรกัษำ (Maintenance & Repair Management) 
1.12 ดำ้นกำรจดักำรควำมปลอดภยัส่วนงำนวศิวกรรม (Engineering Safety Management) 
1.13 ดำ้นกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม (Environment Management) 
1.14 ดำ้นกำรจดักำรดำ้นอนุรกัษ์พลงังำน (Energy Saving Management) 
1.15 ดำ้นควำมปลอดภยั (Security & Safety Management) 
1.16 ทมีงำนดำ้นควำมปลอดภยัและฝึกอบรมบรรเทำสำธำรณะภยั 
1.17 ดำ้นงบประมำณประจ ำปี (Budgeting Management) 
1.18 ดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ (Accounting and Financial Management) 
1.19 ดำ้นกำรจดัซื้อจดัจำ้ง (Procurement Management) 
1.20 ดำ้นกำรจดักำรบุคลำกร (Human Resources Management) 

2. ระยะเวลาการให้บริการ 2.1 ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำฉบบันี้มกี ำหนดระยะเวลำ 2 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 23 กรกฎำคม 
2557 ถงึวนัที ่22 กรกฎำคม 2559 (“ระยะเวลาการให้บริการ”) 

2.2 ตวัแทนจดักำรจะแจง้ต่อลกูคำ้ใหท้รำบถงึขอ้ก ำหนด เงือ่นไข และอตัรำค่ำบรกิำรรำยเดอืนส ำหรบั
กำรต่ออำยุสญัญำ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่ำ 120 วนั ก่อนสิน้สุดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 

2.3 ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์ที่จะต่ออำยุสญัญำ ลูกค้ำจะแจ้งควำมประสงค์ให้ตัวแทนจดักำรทรำบ
ภำยใน 60 วนันับจำกวนัที่ได้ร ับหนังสือแจ้งจำกตัวแทนจดักำร โดยคู่ส ัญญำจะเจรจำตกลง
ขอ้ก ำหนด เงื่อนไข และอตัรำค่ำบรกิำรรำยเดอืนกนัโดยสุจรติให้แลว้เสรจ็ก่อนสิ้นสุดสญัญำไม่
น้อยกว่ำ 30 วนั แต่หำกลูกคำ้มไิดแ้จ้งควำมประสงค์ทีจ่ะต่ออำยุสญัญำภำยในระยะเวลำ 60 วนั
ดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำลกูคำ้ประสงคท์ีจ่ะต่ออำยุสญัญำตำมขอ้ก ำหนด เงือ่นไข และอตัรำค่ำบรกิำรรำย
เดอืน ทีต่วัแทนจดักำรเสนอมำ 

3. ค่าบริการ ค่าบริการรายเดือน ลูกค้ำตกลงช ำระค่ำบริหำรจดักำรอำคำรและค่ำพนักงำนรำยเดอืนให้แก่ตวัแทน
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จดักำร ดงันี้ 
 ค่าบริหารจดัการอาคาร แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลำ ดงันี้ 

 ช่วงระยะเวลาท่ี 1 (จ ำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร น้อยกว่ำอตัรำ 70% ของพื้นที่เช่ำ
ทัง้หมดในอำคำร) 
 ค่ำบรหิำรจดักำรอำคำร เดอืนละ 120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

อตัรำค่ำบรกิำรนี้ยงัไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 ช่วงระยะเวลาท่ี 2 (จ ำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร มำกกว่ำอตัรำ 70% ของพื้นที่เช่ำ

ทัง้หมดในอำคำร) 
 ค่ำบรหิำรจดักำรอำคำร เดอืนละ 150,000.- บาท (หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ค่ำบรกิำรนี้ยงัไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 ค่าพนักงานรายเดือน แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลำ ดงันี้ 

 ช่วงระยะเวลาท่ี 1 (ปีที ่1 จ ำนวนผูเ้ช่ำเช่ำพื้นทีใ่นอำคำร น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัอตัรำ 50 
เปอรเ์ซน็ต์) 
 ตัง้แต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ค่ำพนักงำน 

จ ำนวน 14 อตัรำ เดอืนละ 444,000.- บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนส่ีพนับาทถ้วน) อตัรำ
ค่ำพนกังำนนี้ยงัไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

 ช่วงระยะเวลาท่ี 2 (ปีที่ 2 จ ำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร ระหว่ำงอัตรำ 51-70 
เปอรเ์ซน็ต์ และปรบัอตัรำขึน้ 5%) 
 ตัง้แต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ค่ำพนักงำน 

จ ำนวน 16 อตัรำ เดอืนละ 520,800.- บาท (ห้าแสนสองหม่ืนแปดร้อยบาท
ถ้วน) อตัรำค่ำพนกังำนนี้ยงัไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

 ช่วงระยะเวลาท่ี 3 (จ ำนวนผู้เช่ำเช่ำพื้นที่ในอำคำร ระหว่ำงอตัรำ 71-100 เปอร์เซ็นต์) 
ค่ำพนกังำน จ ำนวน 19 อตัรำ เดอืนละ 608,300.- บาท (หกแสนแปดพนัสามร้อยบาท
ถ้วน) อตัรำค่ำพนกังำนนี้ยงัไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

4. ข้อตกลงลูกค้า 4.1 ลูกค้ำตกลงจะให้ควำมร่วมมอืตำมที่ตัวแทนจัดกำรร้องขอตำมสมควร  )โดยไม่ก่อภำระหรือ
ค่ำใชจ้่ำยอนัเกนิควรแก่ลูกคำ้  (ในกำรให้บรกิำรหรอืกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภำยใต้สญัญำนี้ รวมถึง
กำรใหข้อ้มลูกำรจดัหำเอกสำรทีจ่ ำเป็น และกำรประสำนงำนในกำรตดิต่อกบัหน่วยงำนรำชกำรที่
เกีย่วขอ้ง 

4.2 ลกูคำ้จะใหค้วำมร่วมมอืตำมทีต่วัแทนจดักำรรอ้งขอในกำรจดัวำงป้ำยบรหิำรอำคำรโดย บรษิทั ซี
บ ีริชำร์ด เอลลิส ณ บรเิวณโถงรบัรองของอำคำร พร้อมทัง้อนุญำตให้ติดป้ำยส ำนักงำนฝ่ำย
จดักำรบรหิำรอำคำรโดย บริษัท ซีบ ีรชิำร์ด เอลลสิ ณ  บรเิวณด้ำนหน้ำส ำนักงำนฝ่ำยบรหิำร
อำคำรและบรเิวณป้อมยำมดำ้นหน้ำอำคำร ตำมต ำแหน่ง ขนำด และรปูแบบทีจ่ะไดต้กลงกนั 

4.3 ลูกค้ำตกลงจะจดัหำพื้นที่ที่มขีนำดเหมำะสมส ำหรบัจดัตัง้ส ำนักงำนของตวัแทนจดักำร พร้อม
อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกโดยค่ำใช้จ่ำยเป็นของลูกคำ้ อำทเิช่น โทรศพัท์ โทรสำร เครื่องถ่ำย
ส ำเนำคอมพวิเตอร ์เครือ่งปรบัอำกำศ อุปกรณ์อนิเตอรเ์น็ตควำมเรว็สูงพรอ้มโปรแกรมปฏบิตักิำร
ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง อุปกรณ์เครือ่งใชส้ ำนกังำนทีจ่ ำเป็น เครือ่งเขยีน เครือ่งมอืช่ำงเทคนิค และอื่นๆ 
ทีจ่ ำเป็น ตำมจ ำนวนทีต่วัแทนจดักำร น ำเสนอโดยขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็นตำมขอบเขตของงำนใน
ระหว่ำงสญัญำ 

4.4 นอกเหนือจำกค่ำบรกิำรรำยเดอืนในขอ้ 3 ลกูคำ้ตกลงรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำร
ใหบ้รกิำรโดยตวัแทนจดักำร ตลอดจนถงึ ค่ำโทรศพัท์ ค่ำถ่ำยส ำเนำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ้่ำย
อื่นๆ ค่ำบรกิำรวชิำชพีอื่นใดทีจ่ ำเป็นต่อกจิกำรของลูกคำ้ อำทเิช่น ค่ำบรกิำรวชิำชพีทนำยควำม 
ค่ำตรวจสอบบญัช ีค่ำบรกิำรตรวจสอบอำคำร เป็นตน้ 

4.5 ลูกคำ้ตกลงช ำระเงนิเกี่ยวกบัค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้น
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4.6 ลูกค้ำตกลงจะไม่หกัเงนิใดๆ หรอืหกักลบลบหนี้ในค่ำบรกิำรรำยเดอืนที่ต้องช ำระให้แก่ตวัแทน
จดักำร ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ทัง้สิ้น นอกจำกค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และกรณีที่ต้องหกัตำมที่
กฎหมำยก ำหนด )ถำ้ม(ี 

4.7 ลูกคำ้ตกลงท ำกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อคุ้มครองทรพัย์สนิของลูกคำ้และอำคำร หรอืตำมเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์กำรท ำประกันภัยทรัพย์สิน โดยกรมธรรม์ดังกล่ำวจะต้องมีเงื่อนไขว่ำผู้ร ับ
ประกนัภยัจะไม่ใช้สทิธไิล่เบี้ยหรอืเรยีกร้องค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อตวัแทนจดักำร รวมถึงผู้บรหิำร 
กรรมกำร และพนกังำนของตวัแทนจดักำร โดยลกูคำ้เป็นผูช้ ำระค่ำเบีย้ประกนัภยั รวมถงึตกลงจะ
ระบุชื่อตัวแทนจดักำรภำยใต้กำรคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่ำวด้วย เว้นแต่ควำม
เสยีหำยดงักล่ำวเกดิขึ้นจำกหรอืเกีย่วเนื่องกบัควำมจงใจหรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของ
ตวัแทนจดักำร ผูบ้รหิำร กรรมกำร หรอืพนกังำนของตวัแทนจดักำร 

4.8 ลกูคำ้ตกลงทีจ่ะไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกบัตวัแทนจดักำร ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
4.8.1 ควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อนัไม่ใช่ควำมผดิของตวัแทน

จดักำร 
4.8.2 กำรท ำงำนตำมขอบเขตของงำนทีจ่ำ้งหรอืตำมนโยบำย หรอืควำมต้องกำร หรอืค ำสัง่ของ 

ลูกคำ้ หรอืตวัแทนของลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนของผูป้ระกอบวชิำชพี โดยปรำศจำกควำม
ประพฤตมิชิอบ หรอืประมำทเลนิเล่อ 

4.8.3 กำรบกพร่องของโครงสร้ำงและระบบอำคำรต่ำงๆ ที่เกดิจำกกำรออกแบบกำรก่อสร้ำง 
กำรใชว้สัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภำพไมถู่กตอ้งกบักำรใชง้ำน กำรตดิตัง้ และกำรด ำเนินกำรใดๆ 
โดยลกูคำ้ ซึง่มผีลกระทบในกำรบรหิำรจดักำรในระยะสัน้และระยะยำว และตวัแทนจดักำร
ไดม้หีนงัสอืแจง้แก่ลกูคำ้ล่วงหน้ำตำมสมควรแลว้ 

4.8.4 ควำมบกพร่องและกำรช ำรุดของระบบ เครือ่งมอื และอุปกรณ์จำกกำรใชง้ำนทีไ่ม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได ้หรอืจำกกำรขำดคุณภำพ หรอืกำรเสือ่มสภำพก่อนเวลำอนัควร และตวัแทน
จดักำรไดม้หีนงัสอืแจง้แก่ลกูคำ้ล่วงหน้ำตำมสมควรแลว้ 

4.8.5 กำรกระท ำใดๆ หรอืกำรฝำ่ฝืนจำกบุคคลในกำรใชอ้ำคำร กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของอำคำร 
และกำรกระท ำที่มขีอ้ตกลงระหว่ำงบุคคลกบับุคคล รวมถงึกำรฝำกเงนิสดและทรัพย์สนิ
ส่วนตวักบัพนกังำนของตวัแทนจดักำร 

4.8.6 เหตุสุดวิสัย ผลของสงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำของข้ำศึกต่ำงชำติ ก่อกำรร้ำย 
สงครำมกลำงเมอืง กำรเกดิจลำจล ประท้วง หรอืก่อควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมอืง ภยัจำก
ธรรมชำตต่ิำงๆ 

4.8.7 ควำมสูญเสยีหรือควำมเสยีหำยอันเกดิจำกลูกค้ำ พนักงำนของลูกค้ำ หรือลูกจ้ำงของ
ลกูคำ้ เป็นผูก้ระท ำเสยีเอง หรอืใหค้วำมร่วมมอืสนบัสนุนกบับุคคลภำยนอก 

4.8.8 ควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรลกัทรพัย์ กำรปลน้ทรพัย์ อคัคภียั หรอืภยั
ต่ำงๆ ซึง่ไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะป้องกนัได ้

4.8.9 ตวัแทนจดักำรไม่ต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่ำเสยีหำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ที่เกดิขึ้นกบัทรพัย์สนิ
ส่วนบุคคล ที่เก็บรกัษำอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น เช็ค เงนิสด เอกสำรตรำสำรต่ำงๆ 
เครื่องประดับ เครื่องใช้ส่วนตัวที่ยำกในกำรพิสูจน์ที่มำ ทรพัย์สินที่ถูกส่งมอบควำม
รบัผดิชอบแก่คู่สญัญำอื่นๆ เป็นตน้ รวมทัง้ไม่ตอ้งรบัผดิในทรพัยส์นิของบุคคลภำยนอกที่
น ำมำในพื้นทีอ่ำคำรดว้ย เว้นแต่ควำมสูญหำย หรอืเสยีหำยดงักล่ำวเกดิจำกควำมจงใจ 
หรอืประมำทเลนิเล่อของตวัแทนจดักำร 

4.8.10 เมื่อตัวแทนจัดกำรได้บอกกล่ำวกับลูกค้ำ ขออนุมัติปรับปรุง ซ่อมแซม ขออนุมัติ
งบประมำณ และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขพร้อมผลกระทบอันอำจเกิดจำกกำรที่มิได้
ด ำเนินกำรดงักล่ำว แต่ลูกค้ำไม่อนุมตัิให้ด ำเนินกำรปรบัปรุง ซ่อมแซม และแก้ไข ไม่
อนุมตังิบประมำณ หรอืเพกิเฉย หรอืนิ่งเฉยไมพ่จิำรณำภำยในระยะเวลำอนัสมควร หำกมี
ควำมเสยีหำยใดๆ เกดิขึน้ ตวัแทนจดักำรไม่จ ำต้องรบัผดิชอบชดใชค้วำมเสยีหำยใดๆ ที่
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4.8.11 ตัวแทนจดักำรไม่ต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่
ตัวแทนจัดกำรได้จัดกำรในหน้ำที่ตำมสมควรและได้ใช้ควำมระมดัระวังแล้วหรือได้
พยำยำมใหบ้รกิำรอย่ำงเต็มที่ตำมขอบเขตกำรบรกิำรของงำนที่จำ้งและขอ้ก ำหนด หรอื
หลกัวชิำชพีทีด่ ีและ /หรอืจรยิธรรมทำงวชิำชพีทีพ่งึปฏบิตัภิำยใต้กำรรกัษำผลประโยชน์
ของลกูคำ้ หรอืเป็นเหตุฉุกเฉนิทีจ่ ำเป็นตอ้งตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ เฉพำะหน้ำ 

4.9 ลูกคำ้จะเรยีกค่ำเสยีหำยจำกตวัแทนจดักำร หำกควำมเสยีหำยนัน้เกดิขึน้เนื่องจำกพนักงำนของ
ตวัแทนจดักำรกระท ำกำรโดยทุจรติ ประพฤติมชิอบ หรอืประมำทเลนิเล่อ จนเป็นเหตุให้ลูกค้ำ
ไดร้บัควำมเสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อทรพัยส์นิส่วนกลำงของอำคำร 
เมื่อได้รบักำรร้องขอจำกตวัแทนจดักำรเพื่อขอควำมร่วมมอืในกำรสอบสวนถึงกำรทุจรติและ
ประพฤติไม่ชอบของพนักงำน ลูกค้ำตกลงจะใหค้วำมร่วมมือเพื่อใหก้ำรสอบสวนด ำเนินกำรไป
ดว้ยควำมเรยีบรอ้ย กรณมีคีวำมจ ำเป็นตำมค ำรอ้งขอ ลกูคำ้จะใหค้วำมร่วมมอืในกำรจดัท ำหนงัสอื
มอบอ ำนำจให้ตัวแทนจดักำรหรือบุคคลที่ตัวแทนจดักำรก ำหนดเป็นผู้รบัมอบอ ำนำจท ำกำร
สอบสวน และ/หรอืเขำ้แจง้ควำมรอ้งทุกข ์หรอืด ำเนินคดใีดๆ กบัพนกังำนที่ทุจรติ ประพฤตมิชิอบ 
หรอืประมำทเลนิเล่อ 
เหตุดงักล่ำวในวรรคก่อนไม่ถอืเป็นเหตุใหลู้กคำ้หน่วงเหนี่ยว หรอืระงบักำรช ำระค่ำบรกิำรต่ำงๆ 
ตำมสญัญำฉบบันี้ 
อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ำตกลงจะเรียกค่ำเสียหำยตำมจ ำนวนที่เกิดขึ้นจริง แต่ตัวแทนจดักำรจะ
รบัผดิชอบในควำมเสยีหำยไม่เกนิกว่ำจ ำนวน 2 เท่ำของอตัรำค่ำบรกิำรวชิำชพีรำยเดอืน ทัง้นี้
ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิดงักล่ำวไม่ใชบ้งัคบักบักรณีทีค่วำมเสยีหำยเกดิขึน้จำกกำรทีต่วัแทนจดักำร
ประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง 

4.10 หำกตวัแทนจดักำรไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรไดไ้มว่่ำทัง้หมด หรอืบำงส่วน เนื่องเพรำะเหตุทีต่้องปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยหรือเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอนัมใิช่ควำมผิดของตัวแทนจดักำร โดยตัวแทน
จดักำรได้ใช้ควำมระมดัระวงัเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรป้องกนัควำมเสยีหำยแก่ลูกค้ำแล้ว 
ลูกค้ำจะไม่ถือว่ำตวัแทนจดักำรผดิสญัญำ หรือผิดนัดภำยใต้สญัญำฉบบันี้  และไม่ถือว่ำควำม
เสยีหำยเกดิขึน้จำกตวัแทนจดักำร 

4.11 ลกูคำ้ตกลงจะไมเ่สนองำนใหแ้ก่ หรอืว่ำจำ้งพนกังำนของตวัแทนจดักำร เพื่อท ำงำนใหก้บัตนหรอื
ลูกค้ำ หรอืหน่วยงำนใดๆ ของลูกคำ้ ที่มหีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรทรพัย์สนิในระหว่ำงทีส่ญัญำ
ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบั และภำยในระยะเวลำ 1 ปีหลงัจำกสิ้นสุดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำ
ฉบบันี้ 
หำกลูกค้ำกระท ำกำรจ้ำงหรอือนุญำตให้ตวัแทนจดักำรรำยอื่นจ้ำงพนักงำนของตวัแทนจดักำร 
เพือ่ท ำงำนกบัตน หรอืลกูคำ้ หรอืหน่วยงำนใดๆ ของลูกคำ้ ทีข่ดัแยง้ตำมวรรคแรก ลูกคำ้ตกลงที่
จะช ำระค่ำชดเชยให้แก่ตวัแทนจดักำรในอตัรำ 6 เดอืนของอตัรำค่ำบุคลำกรบรหิำรอำคำรใน
ต ำแหน่งนัน้ๆ ของพนกังำนดงักล่ำว 

4.12 ลูกค้ำจะปฏบิตัิตำมกฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง อำทเิช่น พระรำชบญัญตัิ
ควบคุมอำหำร ประมวลรษัฎำกร ทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมปลอดภยัในกำรใช้อำคำร เป็นต้น 
หำกมีข้อเรียกร้องจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ หรือบุคคลภำยนอก ลูกค้ำจะรับผิดชอบค่ำ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ค่ำปรบั ภำษีและควำมรบัผดิชอบอื่นใดอันเป็นผลมำจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบัดงักล่ำว 

4.13 ลกูคำ้จะปกป้องตวัแทนจดักำร )รวมถงึ กรรมกำร พนักงำน ตวัแทนของตวัแทนจดักำร  (จำกกำร
กระท ำใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัสญัญำฉบบันี้ และจำกควำมรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิ 
กำรได้รบับำดเจ็บหรอืเสยีชวีติของบุคคลใดๆ ยกเว้นควำมเสยีหำย กำรได้รบับำดเจ็บหรอืกำร
เสยีชวีตินัน้ๆ เกดิขึ้นจำกควำมบกพร่อง ประมำทเลนิเล่อ หรอืควำมผดิอย่ำงร้ำยแรงหรอืกำร
กระท ำใดๆ ดว้ยควำมจงใจของตวัแทนจดักำร พนักงำน หรอืตวัแทนของตวัแทนจดักำร และจำก
หนี้สนิ กำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ค่ำบรกิำรวชิำชพีหรอืค่ำใชจ้่ำย )รวมทัง้ค่ำทนำย (ทีเ่กีย่วขอ้งตำม
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สมควรกบัจำกสญัญำฉบบันี้ 

4.14 ลกูคำ้ตกลงใหต้วัแทนจดักำรเป็นผูจ้ดัหำ หรอืใหบ้รกิำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนอำคำร
ส ำนกังำนโดยควำมเหน็ชอบร่วมกนัของตวัแทนจดักำรกบัลกูคำ้ 

4.15 ลกูคำ้ตกลงจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีม่ผีลกระทบกบักำรบรหิำรจดักำรภำยในของตวัแทนจดักำร ทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม 

5. ข้อตกลงตวัแทนจดัการ ตวัแทนจดักำรตกลงที่จะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรตำมมำตรฐำนผู้ประกอบวชิำชพีด้วย
ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติในกำรบรหิำรงำนจดักำรอำคำรตำมขอบเขตกำรใหบ้รกิำรทีต่กลงไวก้นั
ทัง้ 2 ฝำ่ย โดยไมข่ดัต่อวชิำชพี ขอ้กฎหมำย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. เหตผิุดนัด และการเลิก
สญัญา 

หำกเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ และมไิดแ้กไ้ขเยยีวยำภำยใน 30 วนั นับจำกวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืบอก
กล่ำวจำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง ใหถ้อืว่ำเป็นเหตุผดินดัทีคู่่สญัญำฝำ่ยทีไ่มผ่ดินดัมสีทิธจิะบอกเลกิสญัญำได้
ทนัท ี
6.1 คู่สญัญำฝำ่ยใดผดิค ำรบัรองตำมทีใ่หไ้วใ้นสญัญำฉบบันี้ และไม่ไดร้บักำรยกเวน้หรอืผ่อนปรนจำก

คู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง 
6.2 คู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งไมป่ฏบิตัติำมสญัญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง 
6.3 คู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งตกเป็นบุคคลลม้ละลำย ถูกพทิกัษ์ทรพัยช์ ัว่ครำว ถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขำด 

หรืออยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องหรอืด ำเนินคดเีป็นคดลี้มละลำย หรืออยู่ในระหว่ำงกำรร้องขอฟ้ืนฟู
กจิกำร หรอืก ำลงัอยู่ในกระบวนกำรดงักล่ำว หรอืมหีนี้สนิลน้พน้ตวั 

6.4 ลกูคำ้ไมช่ ำระค่ำบรกิำรรำยเดอืน เงนิ หรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรใหแ้ก่ตวัแทน
จดักำร รวมถงึหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.5 ไมว่่ำจะมขีอ้ก ำหนดอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัขอ้ก ำหนดในสญัญำฉบบันี้กต็ำม หำกตวัแทนจดักำรไดร้บั
กำรร้องขอ และ/หรือ ได้รบัค ำสัง่ ไม่ว่ำกำรร้องขอหรือค ำสัง่ดงักล่ำวจะเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
หรอืไมก่ต็ำม และ/หรอื มพีฤตกิำรณ์ใดๆ โดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิำยจำกลูกคำ้ ใหต้วัแทนจดักำร
กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิต่อพระรำชบญัญตัิของสหรฐัอเมรกิำ ด้ำนกฎหมำยป้องกนักำร
คอรร์ปัชัน่ในต่ำงประเทศ และกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและกำรรบัสนิบนตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบ
ใดๆ ตวัแทนจดักำรจะแจ้งเตอืนลูกคำ้ใหท้รำบถงึกำรละเมดิดงักล่ำว และหำกลูกคำ้ยงัคงยนืยนั
หรอืมพีฤตกิำรณ์ละเมดิดงักล่ำว ตวัแทนจดักำรมสีทิธโิดยไม่ต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ใน
กำรบอกเลกิสญัญำไดท้นัท ีและตวัแทนจดักำรมสีทิธใินกำรเรยีกเก็บค่ำตอบแทนหรอืค่ำบรกิำร
ใดๆ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ อกีทัง้มสีทิธเิรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้นอกเหนือสญัญำ 
รวมทัง้มสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้หมด 

7. การเลิกสญัญาก่อน
ก าหนด 

ไมว่่ำลกูคำ้ หรอืตวัแทนจดักำรไมม่สีทิธเิลกิสญัญำก่อนสิน้สุดระยะเวลำของสญัญำนี้แต่เพยีงฝำ่ยเดยีวโดย
ไมม่สีำเหตุ เวน้แต่จะไดร้บัยนิยอมของคู่สญัญำอกีฝำ่ยก่อน 

8. ข้อสงวนสิทธิในเหตุ
ตวัแทนผิดนัด หรือมิได้
ผิดนัด 

กำรบอกเลกิสญัญำโดยทีต่วัแทนจดักำรไดผ้ดินดั ลูกคำ้ตกลงช ำระใหแ้ก่ตวัแทนจดักำรส ำหรบัค่ำบรกิำร
รำยเดอืนคงคำ้งช ำระ ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ และค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิล่ำชำ้ (ถำ้ม)ี ค ำนวณจนถงึวนัเลกิ
สญัญำ 
หำกมกีำรบอกเลกิสญัญำโดยทีต่วัแทนจดักำรไม่ได้ผดินัด ลูกคำ้ตกลงช ำระค่ำบรกิำรรำยเดอืนคงค้ำง
ช ำระ ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิล่ำชำ้ ค่ำบรกิำรรำยเดอืนส ำหรบัระยะเวลำทีย่งัไม่ได้
ใหบ้รกิำรตำมทีก่ ำหนดในระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรในขอ้ 2 และค่ำเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ เวน้แต่ไดร้บั
ควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตวัแทนจดักำรใหล้กูคำ้ไมต่อ้งรบัรบัผดิในเรือ่งดงักล่ำว 
ทัง้นี้ กำรบอกเลกิสญัญำ ลกูคำ้ตกลงทีจ่ะช ำระใหแ้ก่ตวัแทนจดักำรส ำหรบัค่ำบรกิำรรำยเดอืนคงคำ้งช ำระ 
ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ และค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิค่ำจำ้ง ภำยใน 30 วนั หลงัจำกมกีำรส่งมอบรำยละเอยีด
งำนและอำคำรใหก้บัลกูคำ้ หรอืตวัแทนของลกูคำ้ 

9. การโอนสิทธิ ลูกคำ้อำจใชดุ้ลยพนิิจของตนในกำรมอบ โอน ใหม้สี่วนร่วม หรอืแปลงหนี้ ซึ่งสทิธหิรอืภำระหน้ำทีใ่ดๆ 
ของลกูคำ้ตำมสญัญำนี้ใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้ทัง้นี้ ลกูคำ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรนี้ 
ตวัแทนจดักำรตกลงใหค้วำมยนิยอมในกำรมอบ โอน ใหม้สี่วนร่วม และแปลงหนี้ใหม่ดงักล่ำว โดยหำก
ลูกค้ำร้องขอ ตวัแทนจดักำรตกลงที่จะร่วมมอืกบัลูกค้ำในกำรจดัท ำ และตกลงในกำรท ำเอกสำร หรอื
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สญัญำใดๆ เพือ่ใหก้ำรมอบ โอน ใหม้สี่วนร่วม และกำรแปลงหนี้ใหม่นัน้สมบูรณ์ โดยไม่คดิค่ำตอบแทน
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

2. สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนแต่เพยีงผูเ้ดยีว โครงกำร เอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
CBRE บรษิทั ซบี ีรชิำรด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
WHA บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

1. ค านิยาม สญัญา หมำยถงึ สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนแต่เพยีงผูเ้ดยีวฉบบันี้ 
ข้อผกูมดั หมำยถงึ สญัญำเช่ำ หรอืสญัญำเช่ำระยะยำว ที่ลงนำมโดยผู้เช่ำ และ

กำรช ำระเงินประกันแบบไม่สำมำรถเรียกคืนได้ของผู้เช่ำ
จ ำนวนเท่ำกบัอตัรำค่ำเช่ำ 3 เดอืน 

โครงการ หมำยถงึ ส ำนกังำน และส่วนรำ้นคำ้ย่อยของอำคำร เอสเจ อนิฟินิท วนั 
บสิซิเนส คอมเพล็กซ์ ที่ให้ออกเช่ำเพื่อวตัถุประสงค์ทำง
กำรคำ้ 

สญัญาเช่า หมำยถงึ กำรเช่ำ หรอืสญัญำเช่ำทีม่รีะยะเวลำกำรเช่ำไม่เกนิ 3 ปี และ
ช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืนส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำ 

สญัญาเช่าระยะ
ยาว 

หมำยถงึ กำรเช่ำ หรอืสญัญำเช่ำทีม่รีะยะเวลำกำรเช่ำเกนิกว่ำ 3 ปี ทีผู่้
เช่ำตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเช่ำ (lease premium) ล่วงหน้ำ
ในรำคำเหมำรวม และผูกพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำรวมเป็นรำย
เดอืนส ำหรบัระยะเวลำเช่ำ 

ค่าเช่ารวม หมำยถงึ จ ำนวนรวมทัง้หมดที่ต้องช ำระรำยเดือน รวมถึงค่ำเช่ำพื้นที ่
ค่ำเช่ำสิง่ตดิตรงึ ค่ำบรกิำร และค่ำบรหิำรจดักำร 

ตวัแทนจดัหาแต่
เพียงผู้เดียว 

หมำยถงึ CBRE ซึง่เป็น ตวัแทนแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำก 
WHA ในกำรน ำส ำนักงำนของโครงกำรออกให้เช่ำ ภำยใต้
เงือ่นไขของแบบสญัญำเช่ำ และบรกิำรมำตรฐำน  

2. วตัถปุระสงค ์ เพือ่น ำพืน้ทีส่ ำนกังำนในโครงกำรออกใหเ้ช่ำ โดยใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก ่WHA รวมถงึวตัถุประสงคอ์ืน่
ใดตำมแต่คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยจะตกลงกนัเป็นครัง้ครำว 

3. ระยะเวลา กำรแต่งตัง้นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่23 กรกฏำคม 2558 ถงึ วนัที ่22 กรกฎำคม 2559 โดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย
สำมำรถทีจ่ะต่ออำยุสญัญำนี้ไดโ้ดยกำรตกลงร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

4. การเลิกสญัญา 4.1 สญัญำนี้สำมำรถยกเลกิได้ทนัทหีำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมที่
ก ำหนดภำยใตส้ญัญำนี้ ทัง้นี้ 
ก. คู่สญัญำฝำ่ยทีฝ่ำ่ฝืน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใตส้ญัญำนี้ ไดร้บักำรแจง้เตอืนเป็นหนงัสอื

จำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่งถงึกำรฝำ่ฝืนดงักล่ำว และ 
ข. คู่สญัญำฝำ่ยทีฝ่ำ่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใตส้ญัญำนี้ไมส่ำมำรถแกไ้ขเหตุดงักล่ำวได้

ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
4.2 เมื่อสญัญำนี้สิ้นสุดลง ค่ำคอมมชิชัน่ ค่ำธรรมเนียม และเงนิอื่นใดที่ต้องช ำระให้แก่คู่สญัญำอีก

ฝำ่ยหนึ่งภำยใตส้ญัญำนี้ จะถูกค ำนวณ และจะถงึก ำหนดช ำระทนัทภีำยใน 30 วนั 
4.3 ในขณะทีส่ญัญำนี้สิ้นสุดลง หำกบุคคลใดๆ ที ่CBRE แนะน ำใหก้บั WHA เพื่อเขำ้ท ำ ขอ้ผูกมดั 

ยงัไมไ่ดเ้ขำ้ท ำขอ้ผกูมดั แต่จะเขำ้ท ำ ขอ้ผูกมดั ภำยใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีส่ญัญำนี้สิ้นสุด WHA 
ตกลงทีจ่ะช ำระค่ำคอมมชิชัน่ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกบัขอ้ผกูมดันัน้ใหก้บั CBRE 

4.4 ไม่ว่ำจะมขีอ้ก ำหนดอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัขอ้ก ำหนดในสญัญำฉบบันี้กต็ำม หำก CBRE ไดร้บักำร
ร้องขอ และ/หรอืได้รบัค ำสัง่ จำก WHA ให้ CBRE กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมดิต่อ
พระรำชบญัญัติของสหรฐัอเมริกำ ด้ำนกฎหมำยป้องกนักำรคอร์รปัชัน่ในต่ำงประเทศ และ
กฎหมำย หรือระเบียบท้องถิ่นใดๆ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรรบัสินบน CBRE 
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จะแจง้เตือน WHA ให้ทรำบถงึกำรละเมดิดงักล่ำวทนัท ีและหำก WHA ยงัคงยนืยนัหรอืมี
พฤตกิำรณ์ละเมดิดงักล่ำว CBRE มสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดท้นัท ีและ CBRE มสีทิธใินกำรเรยีก
เกบ็ค่ำตอบแทนส ำหรบับรกิำรที่ไดท้ ำไปแลว้ อกีทัง้มสีทิธเิรยีกค่ำใชจ้่ำยเพิม่เติมที่เกดิขึน้จำก
กำรเลกิสญัญำก่อนก ำหนด 

5. การท างาน และหน้าท่ี WHA จะจดัหำขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและใหก้ำรช่วยเหลอืตวัแทนจดัหำแต่เพยีงผูเ้ดยีว ในกำรท ำกำรตลำดของ
โครงกำร ทัง้นี้CBRE จะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดทีี่สุดในกำรท ำกำรตลำดโครงกำรดงักล่ำว และ
จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
5.1 ช่วยเหลอืในกำรเตรยีมกลยุทธด์ำ้นกำรตลำดและกำรโฆษณำเผยแพร่ รวมถงึกำรเตรยีมแผ่นพบั

ส ำหรบักำรโฆษณำ กำรโฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ กำรตดิประกำศ ขำ่วประชำสมัพนัธ์ และสื่อเพื่อ
กำรส่งเสรมิอื่นๆ 

5.2 ท ำกำรตลำดส ำหรบัโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ระบุผูท้ ีส่นใจจะเช่ำ และท ำกำรตดิต่อและส่งจดหมำย
หำผูท้ีส่นใจจะเช่ำโดยตรง  

5.3 ประสำนงำนเรื่องกำรขอขอ้มลู และเจรจำขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรเช่ำทีย่อมรบัไดใ้นนำมของ 
WHA  

5.4 ใหค้ ำแนะน ำเรือ่งแนวโน้มกำรตลำด คู่แขง่ขนัในตลำด และกลยุทธเ์กีย่วกบักำรเช่ำ  
5.5 จดัท ำรำยงำนเสนอ WHA เป็นรำยเดอืนที่เกีย่วขอ้งกบัควำมคบืหน้ำเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำน 

และ/หรอืกำรพยำกรณ์ตลำด 
5.6 ช่วยเหลอืทนำยควำมของ WHA ในกำรร่ำงสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร 
5.7 ภำยหลงัจำกที ่WHA อนุมตัขิอ้ก ำหนดกำรเช่ำกบัผูท้ีส่นใจจะเช่ำไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ CBRE จะต้อง

จดัเตรยีมหนงัสอืจองพืน้ทีเ่ช่ำ และประสำนกบัทนำยควำมของ WHA ในกำรลงนำมสญัญำ 
5.8  ใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีีสุ่ดในกำรทีจ่ะน ำมำซึ่งค่ำเช่ำที่สูงที่สุดในนำมของ WHA นอกจำกนี้ 

กำรน ำโครงกำรออกใหเ้ช่ำ จะตอ้งด ำเนินกำรภำยใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี้  
(ก) รำยละเอียดของกำรประชุมและกำรเจรจำต่อรองทัง้หมดกบัผู้ที่สนใจจะเช่ำ จะต้อง

จดัเก็บอยู่ในหมวดหมู่ “เพื่อเขำ้ท ำสญัญำ” เช่นเดยีวกบัหนังสอืจองพื้นทีเ่ช่ำทีเ่กี่ยวกบั
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งของโครงกำร 

(ข) จะต้องไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขแบบฟอร์มมำตรฐำนกำรเช่ำ โดยไม่ได้รบักำร
อนุมตัจิำก WHA  

(ค) ตอ้งมกีำรจดัประชุมเกีย่วกบัควำมคบืหน้ำเรือ่งกำรตลำดรำยเดอืน หรอืเมือ่มกีำรก ำหนด
โดย WHA และ CBRE ร่วมกนั ทัง้นี้ รำยงำนเรื่องกำรตลำดดงักล่ำวจะต้องน ำส่ง WHA 
เป็นรำยเดอืน (ไมเ่กนิวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป) 

(ง) จะตอ้งก ำหนดระดบัรำคำค่ำเช่ำทีส่มเหตุสมผล ซึง่ก ำหนด และทบทวนโดย WHA โดยม ี
CBRE เป็นทีป่รกึษำ  

(จ) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบักำรท ำกำรตลำดจะหกัจ่ำยบญัชขีอง WHA อย่ำงไรกต็ำม ตวัแทน
จดัหำแต่เพยีงผูเ้ดยีวจะไมก่่อใหเ้กดิในค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำกำรตลำดไม่ว่ำทีเ่กดิขึน้
ตำมจรงิ หรอืโดยนัย ทัง้โดยตรงหรอืโดยอ้อม เว้นแต่จะได้รบัควำมยนิยอมและอนุมตัิ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก WHA  

(ฉ) ตรำสญัลกัษณ์มำตรฐำนของ CB Richard Ellis จะต้องปรำกฏใหเ้หน็ชดัเจนบนเอกสำร
หรอืวสัดุส่งเสรมิกำรขำย 

6. ค่าคอมมิชชัน่ ค่าธรรม 
เนียมพืน้ฐาน 

WHA จะช ำระ ค่ำคอมมชิชัน่ และค่ำธรรมเนียม ใหแ้ก่ CBRE ดงัต่อไปนี้ 
6.1 ส ำหรบัผูเ้ช่ำทุกรำย เวน้แต่ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.5 CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมในอตัรำ

เท่ำกบั ค่ำเช่ำ และค่ำบรกิำรจ ำนวน 1 เดอืน ส ำหรบักำรเช่ำทีม่รีะยะเวลำกำรเช่ำอย่ำงน้อย 3 ปี 
ในกรณทีีร่ะยะเวลำกำรเช่ำนัน้น้อยกว่ำ 3 ปี CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมลดลงตำมสดัส่วน 
ในกรณทีีผู่เ้ช่ำไดล้งนำมในหนงัสอืจองพื้นทีเ่ช่ำ และช ำระเงนิประกนัแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
เช่ำ และบรกิำร หำก WHA ไดร้บิเงนิประกนัแลว้ CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมในอตัรำเท่ำกบั
รอ้ยละสำมสบิของเงนิประกนัที ่WHA รบิ 
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6.2 ส ำหรบัผู้เช่ำทุกรำยที่เขำ้ท ำสญัญำเช่ำระยะยำว ที่มกีำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน เว้นแต่ที่

ก ำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะได้รบัค่ำธรรมเนียมในอัตรำเท่ำกับ ค่ำเช่ำ และ
ค่ำธรรมเนียมจ ำนวน 1 เดอืน ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำทุก 3 ปี 
ในกรณทีีผู่เ้ช่ำไดล้งนำมในหนงัสอืจองพื้นทีเ่ช่ำ และช ำระเงนิประกนัแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
เช่ำ และบรกิำร หำก WHA ไดร้บิเงนิประกนัแลว้ CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมในอตัรำเท่ำกบั
รอ้ยละสำมสบิของเงนิประกนัที ่WHA รบิ 

6.3 ส ำหรบัผู้เช่ำทุกรำยที่ถูกแนะน ำโดยตวัแทนรำยอื่น โดยที่ผู้เช่ำรำยนัน้ไม่เคยถูกแนะน ำโดย 
CBRE มำก่อน ตวัแทนรำยอื่นนัน้จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมจำก WHA ในอตัรำเท่ำกบัรอ้ยละหกสบิ
ของค่ำเช่ำ และค่ำบรกิำร 1 เดอืน และ CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียม ในอตัรำเท่ำกบัรอ้ยละสีส่บิ
ของค่ำเช่ำ และค่ำบรกิำรจ ำนวน 1 เดอืน ในกรณีทีส่ญัญำเช่ำมรีะยะเวลำน้อยกว่ำ 3 ปี CBRE 
จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมลดลงตำมสดัส่วน 

6.4 เว้นแต่กรณี ตำมข้อ 6.3 และ 6.5 ในกรณีที่ผู้เช่ำรำยใดตัดสินใจที่จะเช่ำพื้นที่เพิ่มภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดอืนนบัจำกวนัทีล่งในสญัญำเช่ำ และสญัญำบรกิำร CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียม
ในอตัรำเท่ำกบั ค่ำเช่ำ และค่ำบรกิำรจ ำนวน 1 เดอืน ส ำหรบัพื้นทีท่ีเ่พิม่ขึน้ ในกรณีทีส่ญัญำเช่ำ
มรีะยะเวลำน้อยกว่ำ 3 ปี CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมลดลงตำมสดัส่วน 

6.5 ในกรณทีี ่WHA หำผูเ้ช่ำมำเอง หรอืไดร้บัค ำแนะน ำโดยผูเ้ช่ำรำยนัน้ไมเ่คยถูกแนะน ำโดย CBRE 
มำก่อน CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียมในอตัรำเท่ำกบัร้อยละยีส่บิหำ้ของค่ำเช่ำ และค่ำบรกิำร
จ ำนวน 1 เดอืน ในกรณีทีส่ญัญำเช่ำมรีะยะเวลำน้อยกว่ำ 3 ปี CBRE จะไดร้บัค่ำธรรมเนียม
ลดลงตำมสดัส่วน  

6.6 CBRE ไมม่สีทิธไิดร้บัค่ำธรรมเนียม และค่ำคอมมชิชัน่ภำยใตส้ญัญำนี้ในกรณีทีม่กีำรต่ออำยุของ
ขอ้ผกูมดัของผูเ้ช่ำปจัจุบนั 

6.7 ค่ำธรรมเนียมทัง้หมดยงัไมร่วม ภำษมีลูค่ำเพิม่ 
7. การช าระเงิน ค่ำคอมมชิชัน่ จะถงึก ำหนดช ำระแก่ CBRE ทัง้จ ำนวนภำยใน 30 วนันบัจำกวนัทีผู่เ้ช่ำไดเ้ขำ้ท ำขอ้ผูกมดั 

และWHA ไดร้บัเงนิประกนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
8. โอนกรรมสิทธ์ิ WHA อำจใชดุ้ลพนิิจของตนในกำรโอน มอบ ใหม้สี่วนร่วม หรอืแปลงหนี้ ซึ่งสทิธ ิหรอืหน้ำทีใ่ดๆ  ของ

ตน ภำยใตส้ญัญำฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลอื่น CBRE ตกลงทีจ่ะใหค้วำมยนิยอมส ำหรบักำรโอน กำรมอบ กำร
ใหม้สี่วนร่วม หรอืกำรแปลงหนี้ ซึง่สทิธ ิและหน้ำทีเ่หล่ำนัน้ โดยหำก WHA รอ้งขอ CBRE ตกลงทีจ่ะให้
ควำมร่วมมอืกบั WHA ในกำรออก หรอืเขำ้ท ำเอกสำรใดๆ เพื่อใหก้ำรโอน กำรมอบ กำรใหม้สี่วนร่วม 
หรอืกำรแปลงหนี้ ซึง่สทิธ ิและหน้ำทีน่ัน้ส ำเรจ็โดยไมม่คี่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกรณทีีบุ่คคลอื่นนัน้ไมต่กลงทีจ่ะ
ผูกพนัภำยใต้สญัญำฉบบันี้ WHA มสีทิธทิี่จะเลกิสญัญำฉบบันี้โดยไม่ค ำนึงถึงขอ้สญัญำขอ้ 4 และให้
บงัคบัตำมขอ้สญัญำขอ้ 4.2 แทน 

 

3. สญัญำแต่งตัง้ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์โครงกำร บำงนำ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

หวัข้อ รายละเอียด 
คู่สญัญา (1) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย”์) 

(2) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ( “ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 
(3) ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพล็กซ์ 

(“กองทรสัต์”) โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตี
ของกองทรสัต ์เป็นผูม้อี ำนำจกระท ำแทน (“ทรสัตี”) 

1. ค านิยาม เวน้แต่ขอ้ควำมหรอืบรบิทในสญัญำฉบบันี้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อ้ยค ำทีร่ะบุต่อไปนี้มคีวำมหมำย 
ดงันี้ 
กฎหมาย
หลกัทรพัย ์

หมำยถงึ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกำศส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึหนังสอืเวยีน หนังสอื
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ผ่อนผนั หนังสอืซกัซ้อมควำมเข้ำใจ แนวปฏบิตัิ หนังสอือนุญำต 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ/หรอืเอกสำรอื่นใดทีม่ผีลใช้บงัคบัตำม
กฎหมำยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ/หรอืกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง 
(ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนัรวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ค่าใช้จ่ายใน
การดแูล
ทรพัยสิ์นใน
ส่วนท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั  

หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) กำรว่ำจำ้งพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยั หรอืบรษิทัรกัษำ

ควำมปลอดภยัในโครงการ 
(2) กำรว่ำจ้ำงพนักงำนดูแลรกัษำควำมสะอำด หรือบริษัท

ดแูลรกัษำควำมสะอำดในโครงการ 
(3) กำรว่ำจ้ำงพนักงำนเพื่อตรวจสอบสภำพทรัพย์สิน

โครงการ 
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมำยถงึ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน 

คู่มือระบบ
การท างาน 

หมำยถงึ คู่มือระบบกำรท ำงำนและระบบควบคุมภำยในของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ตำมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส านักงาน ก.ล.ต. 

โครงการ หมำยถงึ อำคำรส ำนักงำน บำงนำ บสิซเินส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่ที ่ถนนบำง
นำ-ตรำด กม.7 หมู่ที่ 13 แขวงบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมทุรปรำกำร 

พระราชบญัญั
ติทรสัต ์

หมำยถงึ พระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 และ
ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

หมำยถงึ แผนกำรบริหำรและด ำเนินงำนของ โครงการในแต่ละปี ซึ่ง
จดัเตรยีมโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งจะต้องมรีำยละเอียด
อย่ำงน้อยตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 

หนังสือช้ีชวน หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ (แบบ 69-REIT) 
และหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์

สญัญาก่อตัง้ท
รสัต์ 

หมำยถงึ สัญญำก่อตัง้กองทรสัต์ ระหว่ำง บริษัท ดับบลิว เอชเอ เรียล 
เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั ในฐำนะผูก้่อตัง้กองทรสัต์ กบั บรษิทั
หลกัทรพัย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรสัตี
ของกองทรสัต ์ 

สญัญาตกลง
กระท าการ 

หมำยถงึ สญัญำตกลงกระท ำกำรระหว่ำงผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ กับ
กองทรสัต ์

ส านักงาน 
ก.ล.ต. 

หมำยถงึ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 
2. วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั

และการแต่งตัง้ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์

2.1 ให้สญัญำฉบับนี้มผีลใช้บังคับ เมื่อกองทรัสต์ได้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำในที่ดิน และรบัโอน
กรรมสทิธิใ์นอำคำร สิง่ปลูกสร้ำง และงำนระบบต่ำงๆ ในโครงกำร เสร็จสมบูรณ์ ณ ส ำนักงำน
ทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ (“วนัทีส่ญัญำมผีลใชบ้งัคบั”) 
ทัง้นี้ ในกรณทีีเ่ง ือ่นไขตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้ไมเ่ป็นผลส ำเรจ็ ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้สิน้ผลผกูพนัต่อ
คู่สญัญำทุกฝ่ำย โดยคู่สญัญำไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยหรอืค่ำใชจ่้ำยใดๆ ต่อคู่สญัญำอกีฝ่ำย
หนึ่ง ทัง้นี้ กำรที่สญัญำฉบบันี้สิ้นผลผูกพนัด้วยเหตุดงักล่ำวไม่ถือว่ำเป็นกำรเลกิสญัญำหรอืผดิ
สญัญำโดยคู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งแต่อย่ำงใด 

2.2 ผู้จดัการกองทรสัต์ตกลงแต่งตัง้และผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ตกลงรบักำรแต่งตัง้ให้ปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่ป็นผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัตส์ ำหรบัโครงการ ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขที่
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ก ำหนดไวใ้นสญัญำนี้ โดยใหผ้ ูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ร ิม่ปฏบิตัหิน้ำทีน่บัแต่วนัท่ีสญัญาน้ีมีผล
ใช้บงัคบั 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์ำมสญัญำ
นี้ เพือ่รกัษำประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตโ์ดยรวม 

3. หน้าท่ีของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์

3.1 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยต์กลงปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรบรหิำรจดักำรโครงการตำมที่ก ำหนดไว้ใน
สญัญำนี้ แต่ไม่รวมถึงหน้ำที่ในกำรจดัหำผู้เช่ำ กำรปรบัปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิใน
โครงกำร และ กำรตรวจสอบคุณภำพงำนในกรณีทีจ่ะต้องมกีำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร
ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืบ ำรุงรกัษำทรพัย์สินในโครงกำร ภำยใต้กำรก ำกบัและตรวจสอบของ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้อง
สอดคลอ้งกบั (ก) คู่มือระบบการท างาน (ข) แผนการด าเนินงานประจ าปี (ค) หนังสือช้ีชวน 
(ง) พระราชบญัญติัทรสัต์ และ (จ) กฎหมายหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตโ์ดยรวม 
ทัง้นี้  ในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉิน จ ำเป็น หรือเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสญัญำ
โดยตรง ซึ่งส่งผลต่อควำมปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สิน ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดท้นัท ีโดยแจง้ใหผ้ ูจ้ดัการกองทรสัตท์รำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในภำยหลงัโดยเรว็ 

3.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ตกลงที่จะให้ควำมร่วมมอืและช่วยเหลือสนับสนุนกำรท ำงำนของ
ผู้จดัการกองทรสัต์ในกำรควบคุมดูแลโครงการ กำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกจิ แผนกำรตลำด 
และกลยุทธ์เกี่ยวกบักำรจดัหำผลประโยชน์ในโครงการของกองทรสัต์ รวมทัง้แนวทำงในกำร
แกไ้ขปญัหำและอุปสรรค ตำมทีก่ ำหนดขึน้โดยผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีภ่ำยใตส้ญัญำนี้เป็นไปตำมคู่มือระบบการท างาน 

3.3 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์กลงเกบ็รกัษำเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรและ
บรหิำร โครงการ  ซึ่งรวมถึงเอกสำรประกอบยืนยันกำรจ่ำยเงินสดย่อยต่ำงๆ ต้นฉบับ
ใบเสร็จรบัเงนิค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 10 (สบิ) ปีนับแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้
บงัคบั ใหอ้ยู่ในสภำพสมบรูณ์ ครบถว้น และพรอ้มให้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์รวจสอบ 

4. อ านาจหน้าท่ีของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

4.1 เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรโครงการเกดิประโยชน์สูงสุดต่อกองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์มอี ำนำจหน้ำทีใ่นก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำรกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภำยใต ้สญัญำนี ้ เพื ่อ ให ้กำรปฏบิตั ิหน้ำที ่ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญำนี้ 

4.2 ผู้จดัการกองทรสัต์ตกลงด ำเนินกำรและให้ควำมร่วมมอืแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ เพื่อ
สนบัสนุนใหผ้ ูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำนี้ไดอ้ย่ำงเตม็ที ่ 

5. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 5.1 กองทรัสต์ตกลงช ำระค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรและบริหำร โครงการ  ให้แก่ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์เป็นจ ำนวน 2,000,000 บำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิม่) ต่อปี (“ค่าธรรมเนียม
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย”์) โดยช ำระเป็นรำยเดอืน โดยมรีำยละเอียดกำรช ำระเงนิแต่ละเดอืน 
(ไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่) ดงัต่อไปนี้ 

เดือน  ปีท่ี 1 (บาท) ปีท่ี 2 (บาท) ปีท่ี 3 (บาท) 

เดือนท่ี 1 – 11 (ต่อเดือน) 166,666 166,666 166,666 

เดือนท่ี 12 (ต่อเดือน) 166,674 166,674 166,674 

รวม (ต่อปี) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 ในช่วงเวลำใดๆ ที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้ำที่ไม่ครบรอบเดือน ให้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์ำมสดัส่วนระยะเวลำทีไ่ดป้ฏบิตัิ
หน้ำทีจ่รงิ โดยใหห้นึ่งเดอืนม ี30 วนั 

 ทัง้นี้ กองทรสัต์จะน ำค่ำตอบแทนทีต่้องช ำระตำมขอ้นี้ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ไปหกักลบลบ



81 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
หนี้อื่นใดไมไ่ด ้

5.2 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการดแูลทรพัยสิ์นในส่วนท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั  

6. ข้อตกลงกระท าการ หรือ
ละเว้นกระท าการของ
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

6.1 เว้นแต่จะเป็นกำรด ำเนินกำรซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำนี้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะไม่กระท ำกำรใดๆ 
รวมทัง้กำรลงนำมในเอกสำรใดๆ กำรใหถ้อ้ยค ำต่อเจำ้หน้ำทีข่องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เจ้ำหน้ำที่ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรำชกำรอื่นใดในนำมของ
กองทรสัต์ และจะไม่ก่อภำระหน้ำที ่ควำมผูกพนัใดๆ ในนำมของกองทรสัต์โดยไม่ได้รบัควำม
ยนิยอมจำกผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว 

6.2 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะปฏบิตัติำมสญัญำนี้ รวมทัง้คู่มือระบบการท างานอย่ำงเคร่งครดั 
6.3 หำกมีกำร เปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลัก ในกำรจัดกำรและบริหำร โครงการ  ผู้บ ริหาร

อสงัหาริมทรพัย์จะต้องแจ้งให้ผู้จดัการกองทรสัต์ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์จะต้องจดัหำบุคลำกรหลกัรำยใหม่ที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำร
อสงัหาริมทรพัย ์และเป็นผูท้ี่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยพ์จิำรณำว่ำมคีุณสมบตัเิหมำะสมในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทนบุคลำกรหลักรำยเดิม และไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยต์ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี้โดยไม่ชกัชำ้เพื่อใหก้ำรบรหิำร
จดักำรโครงการ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

6.4 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์กลงด ำเนินกำรใดๆ ภำยในอ ำนำจหน้ำทีแ่ละตำมมำตรฐำนวชิำชพีอนั
เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์ เพื่อป้องกนัมใิหก้องทรสัต์ปฏบิตัผิดิหน้ำที ่
หรอืฝำ่ฝืนเงือ่นไขตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำกบัผูเ้ช่ำทรพัย์สนิของโครงการอย่ำงมนีัยส ำคญั โดย
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์อ้งแจง้ใหผ้ ูจ้ดัการกองทรสัต์ทรำบในทนัทเีมือ่มเีหตุกำรณ์ใดๆ หรอื
มเีหตุอนัควรทรำบว่ำกำรกระท ำกำรหรอืงดเว้นกระท ำกำรใดๆ ซึ่งอำจถือว่ำเป็นกำรปฏบิตัิผดิ
หน้ำที่ หรือฝ่ำฝืนเงื่อนไขตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำกับผู้เช่ำทรพัย์สินของโครงการ เพื่อให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์รำบและด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป 

6.5 ขอ้ตกลง ระเบียบ และวธิปีฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมทีคู่่สญัญำจะไดท้ ำขึน้ในภำยหลงั โดยคู่สญัญำ
ตกลงถอืขอ้ตกลง ระเบยีบ และวธิปีฏบิตังิำนดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำนี้ 

6.6 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยซื่อสตัย์ สุจรติ และใชค้วำมระมดัระวงัโดยค ำนึงถงึ
มำตรฐำนกำรประกอบอำชพีของผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย์และผลประโยชน์ของกองทรสัต์และผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตโ์ดยรวม 

7. ระยะเวลาของสญัญา 
และการต่ออายสุญัญา 

7.1 ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขอื่นของสญัญำนี้ คู่สญัญำตกลงให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยป์ฏบิตัิ
หน้ำทีต่่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี้ โดยมกี ำหนดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี นับตัง้แต่วนัท่ี
สญัญามีผลใช้บงัคบั  

7.2 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะแจง้ต่อผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หท้รำบถงึขอ้ก ำหนด เงือ่นไข และอตัรำ
ค่ำบรกิำรส ำหรบักำรต่ออำยุสญัญำ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 120 (หนึ่งรอ้ยยี่สบิ) วนั 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำของสญัญำ 

7.3 ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์ที่จะต่ออำยุสญัญำ ผู้จดัการกองทรสัต์จะแจ้งควำม
ประสงค์ใหผ้ ู้บริหารอสงัหาริมทรพัยท์รำบภำยใน 60 (หกสบิ) วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้
จำกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์โดยคู่สญัญำจะเจรจำตกลงขอ้ก ำหนด เงือ่นไข และอตัรำค่ำบรกิำร
โดยสุจรติใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนสิน้สุดสญัญำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสบิ) วนั แต่หำกผู้จดัการกองทรสัต์
มไิด้แจ้งควำมประสงค์ที่จะต่ออำยุสญัญำภำยในระยะเวลำ 60 (หกสบิ) วนัดงักล่ำว ให้ถือว่ำ
ผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์ที่จะต่ออำยุสญัญำตำมขอ้ก ำหนด เงื่อนไข และอัตรำค่ำบรกิำรที่
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์สนอมำ 
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8. การเลิกสญัญา 8.1 กองทรสัต์มสีทิธบิอกเลกิสญัญำได้ในกรณีในที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำมทีร่ะบุไว้ในสญัญาตกลงกระท าการ และผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ม่สำมำรถแกไ้ข
เหตุดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญาตกลงกระท าการ โดยใหก้องทรสัต์แจง้ให้
คู่สญัญำทุกฝำ่ยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกว่ำ 30 (สำมสบิ) วนั  

8.2 ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดใ้นกรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ม่ปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมทีก่ ำหนดในสญัญำฉบบันี้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเงนิของกองทรสัตโ์ดยจงใจหรอืโดยทุจรติ 
โดยใหผ้ ูจ้ดัการกองทรสัตแ์จง้ใหคู้่สญัญำทุกฝำ่ยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 30 (สำมสบิ) วนั 

8.3 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยม์สีทิธบิอกเลกิสญัญำไดใ้นกรณทีีผ่ ู้จดัการกองทรสัต์ไม่บรหิำรจดักำร
กองทรสัตต์ำมทีก่ ำหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื หนังสือช้ีชวน อนัเป็นผลใหเ้กดิควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกองทรสัต์หรือทรัพย์สินของกองทรสัต์อย่ำงมีนัยส ำคัญ จนอำจ
ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ โดยให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์แจ้งให้
คู่สญัญำทุกฝำ่ยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกว่ำ 30 (สำมสบิ) วนั 

8.4 คู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งมสีทิธเิลกิสญัญำไดใ้นกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ข) โดยกำรตกลงร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระหว่ำงคู่สญัญำทุกฝำ่ย 

(ค) มกีำรเพกิถอน หรอืยกเลกิสถำนะของกองทรสัต์ตำมที่ก ำหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
และ/หรอื หนังสือช้ีชวน หรอืโดยผลของกฎหมำย และ/หรอืค ำสัง่ของหน่วยงำนของรฐัที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอืคณะกรรมกำรตลำดทุน 
โดยใหถ้อืว่ำสญัญำนี้สิน้สุดลงทนัท ี

(ง) โครงการถูกท ำลำยทัง้หมดหรอืได้รบัควำมเสยีหำยอย่ำงมนีัยส ำคญัและกองทรสัต์ไม่
ประสงค์ที่ จ ะ จัดหำประ โยช น์ ใน โครงการอีก ต่อไป อัน เ ป็นผลให้ผู้บ ริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ตำมที่ระบุไว้ในสญัญำนี้ได้อีกต่อไป โดยให้
คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งใหคู้่สญัญำทุกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็น
เวลำไมน้่อยกว่ำ 30 (สำมสบิ) วนั 

(จ) มกีำรร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของคู่ส ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งต่อศำล ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถของคู่สญัญำฝ่ำยดงักล่ำวในกำรช ำระหนี้หรอืปฏบิตัติำมสญัญำฉบบันี้ และ
คู่สญัญำฝำ่ยดงักล่ำวไม่สำมำรถถอนค ำรอ้งดงักล่ำวออกจำกศำลไดภ้ำยในระยะเวลำ 60 
(หกสิบ) วนันับแต่วนัที่มกีำรยื่นค ำร้องต่อศำล โดยให้คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งให้
คู่สญัญำทุกฝำ่ยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และใหถ้อืว่ำสญัญำนี้สิน้สุดลงทนัท ี 

(ฉ) คู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งถูกศำลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขำด หรอืถูกศำลสัง่ใหล้ม้ละลำย หรอื
อยู่ในขัน้ตอนกำรเลกิบรษิัท หรอืกำรช ำระบญัช ีโดยให้คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งให้
คู่สญัญำทุกฝำ่ยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และใหถ้อืว่ำสญัญำนี้สิน้สุดลงทนัท ี 

(ช) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอันท ำให้คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี้ โดยใหคู้่สญัญำฝ่ำยใด
ฝำ่ยหนึ่งแจง้ใหคู้่สญัญำทุกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
30 (สำมสบิ) วนั 

(ซ) คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ระบุไว้ในสญัญำฉบบันี้  และ
คู่สญัญำดงักล่ำวไม่สำมำรถแกไ้ขเหตุผดิสญัญำดงักล่ำวภำยใน 90 (เกำ้สบิ) วนันับจำก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกคู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ม่ผดิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใหคู้่สญัญำฝ่ำยทีไ่ม่
ผดิสญัญำมสีทิธบิอกเลกิสญัญำโดยบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญำทุกฝ่ำย
ทรำบ และใหถ้อืว่ำสญัญำนี้สิน้สุดลงทนัท ี

(ฌ) ผู้จดักำรกองทรสัต์ได้ด ำเนินกำรขำยโครงการ โดยให้คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งให้
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คู่สญัญำทุกฝำ่ยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และใหถ้อืว่ำสญัญำนี้สิน้สุดลงทนัท ี

8.5 เพือ่ใหป้รำศจำกขอ้สงสยั กรณผี ูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มฐีำนะเป็นผูจ้ดักำรกองทรสัต์อกีต่อไปไม่
ว่ำกรณีใดๆ เหตุดงักล่ำวไม่เป็นเหตุให้สญัญำนี้สิ้นสุดลง โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยย์งัคงมี
สิทธิและหน้ำที่ต่อไปตำมสัญญำนี้และทรสัตีมสีิทธิที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นใดเข้ำท ำหน้ำที่เป็น
ผูจ้ดักำรกองทรสัต์แทนผู้จดัการกองทรสัต์รำยเดมิระหว่ำงที่ทรสัตียงัมไิดแ้ต่งตัง้บุคคลใดเขำ้
ท ำหน้ำทีผู่จ้ดักำรกองทรสัต ์สทิธแิละหน้ำทีข่องผู้จดัการกองทรสัต์จะตกเป็นของทรสัตีจนกว่ำ
ผูจ้ดักำรกองทรสัตร์ำยใหมจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ 

9. ผลของการเลิกสญัญา 9.1 ในกรณทีีส่ญัญำนี้สิน้สุดลงดว้ยเหตุใดกต็ำม  
(ก) ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยม์สีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่ำตอบแทนตำมส่วนของระยะเวลำทีไ่ดม้กีำร

ปฏบิตัิหน้ำที่จรงิส ำหรบัหน้ำที่ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วจนถึงวนัสิ้นสุดกำรท ำหน้ำที่เป็น
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์โดยกองทรสัตจ์ะช ำระค่ำตอบแทนดงักล่ำวภำยใน 30 (สำมสบิ) 
วนันบัแต่วนัทีส่ญัญำนี้สิน้สุดลง 

(ข) ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะต้องจดัท ำรำยงำนสรุปกำรจดักำรโครงการ จนถึงวนัที่
สญัญำนี้สิ้นสุดลง และส่งมอบเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำร โครงการ
ใหแ้ก่กองทรสัต์และผู้จดัการกองทรสัต์โดยไม่ชกัชำ้ แต่ทัง้นี้ ไม่เกนิ 90 (เก้ำสบิ) วนั
นบัแต่วนัทีส่ญัญำนี้สิน้สุดลง 

9.2 กำรทีส่ญัญำนี้สิน้สุดลงไมว่่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม จะไมก่ระทบต่อสทิธ ิกำรเยยีวยำ หน้ำที ่หรอืควำม
รบัผดิของคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยที่เกิดขึ้นก่อนวนัที่สญัญำฉบบันี้สิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงกำรเรยีกร้อง
ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรผดิสญัญำนี้ซึง่เกดิขึน้ ณ หรอืก่อนวนัทีส่ญัญำฉบบันี้สิน้สุดลง 

10. ข้อสญัญารบัผิดชอบใช้
ความเสียหาย 

10.1 ภำยใตบ้งัคบัขอ้ 10.2 และขอ้ 10.3 ในกรณคีู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่ง รวมถงึกรรมกำรและพนกังำน
ของคู่สญัญำดงักล่ำวดว้ย (โดยรวมเรยีกว่ำ “คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย”) (ก) ไดร้บั
ควำมเสียหำย มีข้อเรียกร้อง ข้อพิพำท หรือกำรด ำเนินคดีใดๆ ต่อคู่ส ัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ ง 
(“คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิด”) อนัเนื่องมำจำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด และ/หรอื 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอื ค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบั
ผิด หรอื (ข) ต้องช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ แทนคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไปก่อนโดยสุจรติ อนัเป็น
ผลมำจำกหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรผดิขอ้ก ำหนด และ/หรอื เงื่อนไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำ
รบัรอง และ/หรอืค ำรบัประกนัของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตำมที่ก ำหนดในสญัญำนี้ คู่สญัญา
ฝ่ายท่ีต้องรบัผิดตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้หมด (รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำย ค่ำจ้ำงที่ปรกึษำกฎหมำย 
ทนำยควำม เพือ่แกไ้ขขอ้พพิำทหรอืต่อสูค้ดดีงักล่ำว) ใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
จนครบถ้วน และจะช ำระค่ำเสยีหำย และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย ทัง้นี้ หำกคู่สญัญำฝ่ำยทีต่้องรบัผดิ
ไมไ่ดร้บัแจง้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 10.2 ใหถ้อืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญำฝ่ำยทีต่้องรบั
ผดิเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยคู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยไม่อำจเรยีกร้องใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญำ
ฝำ่ยทีต่อ้งรบัผดิอกีต่อไป 

10.2 คู่สญัญำฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายจะต้องแจ้งเหตุกำรณ์กำรปฏิบตัิผิดข้อก ำหนด และ/หรือ 
เงือ่นไขของสญัญำนี้ รวมถงึกำรผดิค ำรบัรอง และ/หรอื ค ำรบัประกนัดงักล่ำวให้คู่สญัญาฝ่ายท่ี
ต้องรบัผิดทรำบภำยในระยะเวลำ 6 (หก) เดอืน นับแต่วนัทีคู่่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย
ทรำบหรอืมเีหตุอนัควรทรำบถงึเหตุกำรณ์ดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ ีในกรณีของกำรผดิค ำรบัรองของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คู่สัญญาฝ่ายท่ีได้ร ับความเสียหายะต้องแจ้งให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรพัย์ทรำบถึงกำรผิดค ำรับรองของผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำ 2 (สอง) ปีนับแต่วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั โดยกำรแจง้ทัง้สองกรณีดงักล่ำวขำ้งต้น
ต้องระบุถงึรำยละเอียด สำเหตุ และประมำณกำรของควำมเสยีหำยดงักล่ำวเป็นอย่ำงน้อย โดย
คู่สญัญำทุกฝำ่ยจะตอ้งร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงและใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเตม็ทีแ่ละกระท ำกำร
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หวัข้อ รายละเอียด 
โดยสุจรติในกำรป้องกนัหรอืลดควำมเสยีหำยดงักล่ำว หำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดไม่ไดร้บัแจง้
ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำควำมรบัผดิของคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดเป็นอนัสิน้สุดลง โดย
คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหายไม่อำจเรยีกร้องใดๆ ไดจ้ำกคู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดอีก
ต่อไป 

10.3 ควำมรบัผดิของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์(ไม่ว่ำจะโดยสญัญำ ละเมดิ หรอือื่นใด) ทีเ่กดิขึน้จำก
หรอืเกี่ยวเนื่องกบัสญัญำฉบบันี้ ไม่ว่ำจะในกรณีใดๆ รวมทัง้สิ้นแลว้จะต้องไม่เกนิกว่ำจ ำนวน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ได้ร ับจำกกองทรสัต์
ภำยใตส้ญัญำนี้ 

ทัง้นี้  คู่สัญญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่มีควำมรับผิดในค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยพิเศษ หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นๆ นอกจำกนี้ คู่สญัญาฝ่ายท่ีต้องรบัผิดจะไม่ต้องรบัผดิใดๆ หำกเหตุดงักล่ำวเกิดจำก
ควำมผดิหรอืควำมประมำทเลนิเล่อของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้รบัความเสียหาย หรอืเกดิจำกเหตุสุดวสิยั 

11. ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะแจง้ใหก้องทรสัต์และผู้จดัการกองทรสัต์ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัท ี
ในกรณทีีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ เกดิขึน้แก่กองทรสัต์ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัยภ์ำยใต้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำฉบบันี้ และหำกทรสัตีพจิำรณำแล้ว
เห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
กองทรสัต์ ทรสัตี และ/หรอื ผู้จดัการกองทรสัต์จะแจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ทรำบเป็นลำย
ลกัษณ์อักษรทนัที ซึ่งคู่ส ัญญำทุกฝ่ำยตกลงที่จะร่วมกันหำรือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจำรณำ
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นรำยกรณี 

 

 


